
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич 

от страна на общинската администрация  

за първото шестмесечие на 2021 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 19–

14/30.03.2021 г. 

Прекратяване на договор 

№ 35 от 24.06.2003 г., за 

предоставяне на концесия 

върху част от имот, 

публична общинска 

собственост: спирка, 

находяща се по бул. 

„Добруджа“ до Съдебна 

палата, град Добрич. 

 

С решение  № 19-14 от м. март 2021 г. 

Общински съвет приема отправеното от 

концесионера „ДАМЯНА 2003“ ЕООД, 

град Добрич, предложение за прекратяване 

по взаимно съгласие на договор №35 от 

24.06.2003 г. за предоставяне на концесия 

върху част от имот, публична общинска 

собственост: спирка, находяща се по бул. 

„Добруджа“ до Съдебна палата, град 

Добрич, поради финансови затруднения на 

концесионера, считано от 20.04.2021 г.  

Отчет на изпълнението на решението: 

-Концесионерът е уведомен на 12.04.2021 

г., за решението на ОбС; 

-Съставено и подписано е на 20.04.2021 г. 

двустранно споразумение за прекратяване 

на концесионния договор; 

- Издадена е заповед на Кмета на Община 

град Добрич за назначаване на комисия за 

приемане на обекта;  

- Съставен е приемно-предавателен 

протокол на 21.04.2021 г.; 

- Отразени са настъпилите промени в 

Националния концесионен регистър и в 

Общинския концесионен регистър.  

Решението е изпълнено. 

 

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

съсобственост  

 

Решение на 

ОбС  

 Обект на решение Търг  изпълнение 

РЕШЕНИЕ 10 – 

24/30.06.2020 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. 

Търг № 7 

02.07.2021 г. 

Издадена Заповед 

№892/05.07.2021г. за 

определяне 

контрагентите. Влиза 

в сила на 19.07.2021г. 

РЕШЕНИЕ 10 – 

24/30.06.2020 г. 

Продажба на поземлен имот с 

идентификатор 72624.620.74, с площ 

Търг № 4 

01.09.2020 г. 

Издадена Заповед 

№892/05.07.2021г. за 



1 557,00 кв. м, находящ се на ул. 

„Стефан Стамболов 

Търг № 7 

02.07.2021 г. 

определяне 

контрагентите. Влиза 

в сила на 19.07.2021г. 

РЕШЕНИЕ 12 – 

21/16.9.2020 г. 

Продажба на поземлени имоти - 

лозя, общинска собственост, по реда 

на ЗОС. 

оземлен имот с идентификатор 

72624.900.91 с площ 511,00 кв. метра 

Търг № 7 

18.11.2020 г. 

Търг № 2 

26.03.2021 г. 

Изпълнено  

Договор № 

794/14.05.2021 г.  

РЕШЕНИЕ 12 – 

21/16.9.2020 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. 

 

Изпълнено. Договор 

№787/17.12.2020г. 

РЕШЕНИЕ 15 – 

11/24.11.2020 г. 

Предложение за прекратяване на 

съсобственост в ПИ 72624.904.21, по 

КККР на гр. Добрич, находящ се в 

местността „Гаази баба“. 

 Изпълнено. 

Договор 

№329/16.12.2020г. 

РЕШЕНИЕ 15 – 

12/24.11.2020 г.  

Предложение за прекратяване на 

съсобственост в ПИ 72624.625.870, 

по КККР на гр. Добрич, находящ се 

на ул. „Кольо Фичето“ №8-10 

 Изпълнено. 

Договор № 

330/16.12.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 15 – 

13/24.11.2020 г. 

Предложение за продажба на имоти 

– общинска собственост, по реда на 

Закона за общинската собственост 

Търг № 7 

02.07.2021 г. 

Издадена Заповед 

№892/05.07.2021г. за 

определяне 

контрагентите. Влиза 

в сила на 19.07.2021г. 

РЕШЕНИЕ 15 – 

14/24.11.2020 г. 

Продажба на поземлени имоти - 

лозя, общинска собственост, по реда 

на ЗОС 

Търг № 7 

02.07.2021 г. 

Издадена Заповед 

№892/05.07.2021г. за 

определяне 

контрагентите. Влиза 

в сила на 19.07.2021г. 

РЕШЕНИЕ 16 – 

10/18.12.2020 г. 

 

Прекратяване на съсобственост в ПИ 

72624.609.1897, находящ се на бул. 

„Русия“ №73. 

 Изпълнено 

Договор № 

332/05.02.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 16 – 

11/18.12.2020 г.  

Предложение за продажба на 

общински жилища - апартаменти 

 Дог.№427/25.01.21г. 

Дог. №428/26.01.21г 

Дог.№429/25.01.21г 

Дог.№430/01.02.21г. 

Дог.№433/23.02.21г 

Дог.№434/26.02.21г 

РЕШЕНИЕ 17 – 

30/26.01.2021 г. 

Предложение за продажба на 

общински жилища - апартаменти. 

 Дог. №432/19.02.21г 

Дог.№435/01.03.21г. 

Дог. №437/09.03.21г 

РЕШЕНИЕ 18 – 

18/23.02.2021 г. 

Продажба на имот (земеделска 

територия), общинска собственост, 

по реда на Закона за общинската 

собственост 

Търг № 3 

02.04.2021 г. 

Има внесен депозит 

за участие. Не се яви 

кандидат.  

РЕШЕНИЕ 18 – 

19/23.02.2021 г. 

Предложение за продажба на 

общински жилища – апартаменти. 

 Дог.№438/07.04.21г 

Дог.№442/09.06.21г 



 Дог.№443/17.06.21г 

РЕШЕНИЕ 18 – 

20/23.02.2021 

Предложение за продажба на имоти 

– общинска собственост, по реда на 

Закона за общинската собственост. 

Търг № 7 

02.07.2021 г. 

Издадена Заповед 

№892/05.07.2021г. за 

определяне 

контрагентите. Влиза 

в сила на 19.07.2021г. 

РЕШЕНИЕ 18 – 

21/23.02.2021 г. 

Предложение за прекратяване на 

съсобственост в ПИ 72624.905.480 по 

КККР на град Добрич, находящ се в 

местността „Гаази баба“. 

 Изпълнено.  

Договор за продажба 

№334/25.03.2021г. 

РЕШЕНИЕ 18 – 

22/23.02.2021 г. 

Предложение за прекратяване на 

съсобственост в ПИ 72624.905.419, 

по КККР на гр. Добрич, находящ се в 

местността „Гаази баба“. 

 Изпълнено 

Договор № 

339/24.06.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 19 – 

19/30.03.2021 г. 

Предложение за прекратяване на 

съсобственост в ПИ 72624.602.890, 

по КККР на гр. Добрич, находящ се 

на ул. „Момчил войвода“ №7 в кв. 

„Рилци“. 

 Изпълнено 

Договор № 

336/12.05.2021 г. 

Анекс от 08.07.2021 г.    

РЕШЕНИЕ 19 – 

20/30.03.2021 г. 

Предложение за продажба на 

общински жилища - апартаменти. 

 Дог.№439/11.05.21г. 

Дог.№440/26.05.21г. 

РЕШЕНИЕ 19 – 

21/30.03.2021 г. 

Предложение за прекратяване на 

съсобственост в ПИ 72624.601.472, 

находящ се на ул. „Петрохан“ №5. 

 Изпълнено 

Договор № 

335/10.05.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 19 – 

22/30.03.2021 г. 

Предложение за продажба на имот – 

общинска собственост, по реда на 

Закона за общинската собственост. 

Търг № 7 

02.07.2021 г. 

Не са се явили 

кандидати. 

РЕШЕНИЕ 20 – 

21/27.04.2021 г. 

Предложение за продажба на 

общински жилища - апартаменти 

 Дог.№441/27.05.21г 

Дог.№444/в процес на 

съгласуване 

РЕШЕНИЕ 20 – 

22/27.04.2021 г.  

Продажба на поземлени имоти – 

земеделски земи (лозя), общинска 

собственост, по реда на Закона за 

общинската собственост 

Търг № 7 

02.07.2021 г. 

Издадена Заповед 

№892/05.07.2021г. за 

определяне 

контрагентите. Влиза 

в сила на 19.07.2021г. 

РЕШЕНИЕ 20 – 

23/27.04.2021 г. 

Предложение за прекратяване на 

съсобственост в ПИ 72624.601.59, 

находящ се на ул. „Княз Александър 

Батенберг“ №79 в. 

Заповед № 

618 

12.05.2021 г. 

В процес на 

изпълнение 

РЕШЕНИЕ 20 – 

24/27.04.2021 г.  

Предложение за прекратяване на 

съсобственост в ПИ 72624.602.891, 

находящ се на ул. „Победа“ 

 Изпълнено 

Договор №  

337/01.06.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 20 – 

25/27.04.2021 г. 

Предложение за прекратяване на 

съсобственост в ПИ 72624.906.440 по 

КККР на град Добрич, находящ се в 

местността „Гаази баба“ 

 Изпълнено 

Договор №  

338/17.06.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 22 – 

31/25.05.2021 г. 

Предложение за продажба на имот – 

общинска собственост, по реда на 

Закона за общинската собственост 

Предстои 

включване в 

търг. 

 



РЕШЕНИЕ 22 – 

32/25.05.2021 г. 

Предложение за продажба на 

общински жилища - апартаменти 

 Предстои сключване 

на договори. 

РЕШЕНИЕ 22 – 

35/25.05.2021 г. 

Предложение за прекратяване на 

съсобственост в ПИ 72624.621.233, 

по КККР на гр. Добрич, находящ се в 

ЖК „Добротица“ до бл. 22 

 Договор № 

339/24.06.2021г. 

РЕШЕНИЕ 19 – 

27/30.03.2021 г. 

Даване съгласие за изкупуване дела 

на съсобственик в ПИ 72624.622.247 

по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град 

Добрич, находящ се на ул.“Васил 

Левски“ №46. 

 С писмо №24-25-

112/13.04.2021г. сме 

уведомили НАП-ТД 

Варна, офис Добрич 

за взетото решение, 

процедурата все още 

не е приключила.  

 

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

собственост: 

 

Решение на 

ОбС  

Обект на решение Търг  Изпълнение 

РЕШЕНИЕ 5 – 

21/28.2.2020 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Търг 

№1/26.02.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сключен договор за 

наем №ИА3-21-

7/23.03.2021г. 

РЕШЕНИЕ 15 – 

7/24.11.2020 г. 

Отдаване под наем на части от 

имоти публична общинска 

собственост за поставяне на 

преместваеми павилиони, 

съгласно одобрена схема по чл. 56 

от ЗУТ 

Търг 

№1/26.02.2021г. 

Сключени договори за 

наем с №: 

№ЗА2-21-8/22.03.21г. 

№ЗА2-21-9/22.03.21г. 

№ЗА2-21-

10/22.03.2021г. 

№ЗА3-21-

11/22.03.2021г. 

№ЗА2-21-

12/22.03.2021г. 

№ЗА3-21-

13/24.03.2021г. 

№ЗА3-21-

14/22.03.2021г. 

№ЗА3-21-

15/22.03.2021г. 



РЕШЕНИЕ 15 – 

8/24.11.2020 г. 

Отдаване под наем на части от 

имот публична общинска 

собственост в сграда с 

идентификатор 72624.614.2423.1 

(бивше ОУ „Отец Паисий”) на ул. 

„Отец Паисий” №16. 

Търг 

№1/26.02.2021г.

№4/12.04.2021г. 

№6/30.06.2021г. 

Не са се явили 

кандидати. 

РЕШЕНИЕ 15 – 

9/24.11.2020 г. 

Отдаване под наем на части от 

имоти публична общинска 

собственост за поставяне на 

Рекламно-информационни 

елементи 

Търг 

№1/26.02.2021г. 

Сключени договори за 

наем с №: 

№РА2-21-

16/23.03.2021г. 

№РА2-21-

17/23.03.2021г. 

№РА2-21-

18/23.03.2021г. 

№РА2-21-

19/31.03.2021г. 

РЕШЕНИЕ 15 – 

10/24.11.2020 г. 

Oтдаване под наем на поземлен 

имот с идентификатор 

72624.618.138 по КККР на гр. 

Добрич за организиране на 

охраняем паркинг. 

Търг 

№1/26.02.2021г.

№4/12.04.2021г. 

№6/30.06.2021г. 

Не са се явили 

кандидати. 

РЕШЕНИЕ 17 – 

14/26.01.2021 г. 

Предоставяне под наем на пасища, 

мери и ливади от общинския 

поземлен фонд (ОПФ) за 

стопанската 2021 – 2022 година 

Предоставяне 

без търг на 

животновъди. 

Няма кандидати 

подали заявления. 

РЕШЕНИЕ 18 – 

23/23.02.2021 г. 

Отдаване под наем на част от 

имот, публична общинска 

собственост представляващ 

павилион – част от спирка на 

градски транспорт по ул. 

„Батовска”, в град Добрич. 

Търг 

№4/12.04.2021 

След проведен търг е 

подадена жалба. Чака 

се решение на 

Административен съд. 

РЕШЕНИЕ 18 – 

24/23.02.2021 г. 

Oтдаване под наем на поземлен 

имот с идентификатор 

72624.619.586 по КККР на гр. 

Добрич за складиране на стоки. 

Търг 

№4/12.04.2021, 

№6/30.06.2021г. 

След проведен търг 

№4 има сключен 

договор, същия е 

прекратен. 

След проведен търг 

№6 има обявен 

контрагент, като 

следва подписване на 

договор за наем след 

законоустановените 

срокове за влизане в 

сила за заповед 

№873/01.07.2021г. – 

16.07.2021г. 

РЕШЕНИЕ 19 – 

16/30.03.2021 г. 

Отдаване под наем на част от 

имот публична общинска 

собственост – Помещение на 

първи етаж в сграда с 

Търг  

№6/30.06.2021г. 

След проведен търг 

№6 има обявен 

контрагент, като 

следва подписване на 



идентификатор 72624.625.139.1 на 

ул. „Димитър Петков“ №5, за 

медико-диагностични 

изследвания. 

договор за наем след 

законоустановените 

срокове за влизане в 

сила за заповед 

№873/01.07.2021г. – 

16.07.2021г. 

РЕШЕНИЕ 19 – 

17/30.03.2021 г. 

Отдаване под наем на части от 

имоти публична общинска 

собственост за поставяне на 

преместваеми павилиони, 

съгласно одобрена схема по чл. 56 

от ЗУТ. 

Търг  

№5/20.05.2021г. 

Сключени 14бр. 

договори за наем с №: 

№ЗА3-21-

39/24.06.2021 

№ЗА3-21-

33/24.06.2021 

№ЗА2-21-

28/24.06.2021 

№ЗА2-21-

41/01.07.2021 

№ЗА2-21-

27/24.06.2021 

№ЗА2-21-

36/24.06.2021 

№ЗА1-21-

32/24.06.2021 

№ЗА1-21-

37/24.06.2021 

№ЗА2-21-

31/24.06.2021 

№ЗА2-21-

30/24.06.2021 

№ЗА3-21-

35/24.06.2021 

№ЗА2-21-

29/24.06.2021 

№ЗА2-21-

38/24.06.2021 

№ЗА1-21-

34/24.06.2021 

РЕШЕНИЕ 20 – 

26/27.04.2021 г. 

Отдаване под наем на павилион, 

находящ се по ул. 

„Независимост“, в северната част 

на УПИ IV, кв. 46 по ПУП-ПРЗ на 

ЦГЧ в град Добрич 

Търг 

№6/30.06.2021г. 

След проведен търг 

№6 има обявен 

контрагент, като 

следва подписване на 

договор за наем след 

законоустановените 

срокове за влизане в 

сила за заповед 

№873/01.07.2021г. – 

16.07.2021г. 

РЕШЕНИЕ 20 – 

27/27.04.2021 г. 

Отдаване под наем на част от 

имот публична общинска 

собственост в сграда с 

Търг 

№6/30.06.2021г. 

След проведен търг 

№6 има обявен 

контрагент, като 

следва подписване на 



идентификатор 72624.625.139.1 по 

ул. „Димитър Петков” №5 

договор за наем след 

законоустановените 

срокове за влизане в 

сила за заповед 

№873/01.07.2021г. – 

16.07.2021г. 

РЕШЕНИЕ 22 – 

27/25.05.2021 г. 

Отдаване под наем на части от 

имоти публична общинска 

собственост за поставяне на 

преместваеми обекти – павилиони 

за вестници и списания, съгласно 

одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ 

Търг 

№6/30.06.2021г. 

След проведен търг 

№6 има обявен 

контрагент, като 

следва подписване на 

договор за наем след 

законоустановените 

срокове за влизане в 

сила за заповед 

№873/01.07.2021г. – 

16.07.2021г. 

РЕШЕНИЕ 22 – 

28/25.05.2021 г. 

Отдаване под наем на части от 

имоти, публична общинска 

собственост представляващи 

павилиони – част от спирки на 

градски транспорт, находящи се 

по бул. „Добруджа“ до бивша 

сграда на СМК и до Съдебна 

палата 

Търг 

№6/30.06.2021г. 

След проведен търг 

№6 има обявен 

контрагент, като 

следва подписване на 

договор за наем след 

законоустановените 

срокове за влизане в 

сила за заповед 

№873/01.07.2021г. – 

16.07.2021г. 

 

 

4. Решение за възмездно/безвъзмездно учредяване право на ползване/строеж върху 

имоти, частна общинска собственост: 

 

Решение на 

ОбС  

Обект на решение Изпълнение 

РЕШЕНИЕ 19 – 

18/30.03.2021 г. 
Учредяване безвъзмездно право на ползване 

върху част от самостоятелен обект с 

идентификатор 72624.623.249.3.4 по КККР на 

град Добрич с площ 15,44 кв. м, целият с площ 

298,90 кв. м в сграда находяща се на адрес – ул. 

„Васил Левски” №7. 

Сключен договор за 

учредяване право на 

безвъзмездно 

ползване върху част 

от имот – частна 

общинска 

собственост. 

РЕШЕНИЕ 22 – 

26/25.05.2021 г.  
Предложение за учредяване безвъзмездно 

право на ползване върху имот – частна 

общинска собственост на ул. „д-р Константин 

Стоилов” №2 град Добрич на Сдружение 

Фолклорна танцова студия „Добруджа” град 

Добрич. Без търг. 

Подписан договор за 

безвъзмездно 

ползване. 

РЕШЕНИЕ 22 – 

33/25.05.2021 г. 
Учредяване право на пристрояване във връзка 

с одобрен проект за обект: „Пристройка до 

Изпълнено. 



40.00 кв. м на сграда с идентификатор 

72624.616.186.3 за жилищно помещение в УПИ 

Х-186 в кв. 610 по Кадастрален и ЗРП на жк 

„Русия“ 3, 4 на град Добрич, ул. „Аврора“ 

№33“. 

Договор за 

учредяване право на 

пристрояване 

№2422/22.06.2021г 

РЕШЕНИЕ 16 – 

9/18.12.2020 г.  
Учредяване право на пристрояване 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“.  

Изпълнено, договор 

№2421/18.01.2021г. 

 

5. Решения, касаещи производство по отчуждаване 

 

Решение на ОбС  Обект изпълнение 

РЕШЕНИЕ 22 – 

29/25.05.2021 г.  

Откриване на производство по отчуждаване 

на Поземлен имот с идентификатор 

№72624.433.129 и Поземлен имот с 

идентификатор №72624.433.130 по КККР на 

град Добрич за „Разширение на гробищен 

парк“ на град Добрич 

В процес на 

изпълнение. 

Публикувано 

обявление на 29 и 

30.06.2021г. в един 

местен и два 

национални 

ежедневника. 

 

ІІ. Решения относно дейности за привличане на средства от финансиращи 

програми/органи  

 

Решение на ОбС  Проект изпълнение 

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. 

Съгласно сключен 

Административен 

договор дейностите 

по проекта стартират  

на 

01.11.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 15 – 

15/24.11.2020 г.  

Кандидатстване с проектно предложение 

„Обновяване на културна инфраструктура – зала 

‚Добрич" по процедура на директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ: 

BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1: 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, 

Инвестиционен приоритет 4 „Социална 

инфраструктура”, група дейности „Културна 

Подадено е проектно 

предложение на 

05.01.2021 г. и е поет 

ангажимент за 

устойчивост 5 г. след 

финално плащане 

 



инфраструктура“ на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014 – 2020. 

РЕШЕНИЕ 16 – 

12/18.12.2020 г. 

Кандидатстване с проектно предложение 

"Обновяване на културна инфраструктура – зала 

„Нели Божкова" по процедура на директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1: 

”Устойчиво и интегрирано градско развитие”, 

Инвестиционен приоритет 4 „Социална 

инфраструктура”, група дейности „Културна 

инфраструктура“ на Оперативна програма 

”Региони в растеж” 2014-2020. 

Подадено е проектно 

предложение на 

24.02.2021 г. и е поет 

ангажимент за 

устойчивост 5 г. след 

финално плащане.  

 

РЕШЕНИЕ 17 – 

19/26.01.2021 г.  
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. 

Съгласно сключен 

Административен 

договор дейностите 

по проекта стартират 

на 

19.04.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 14 – 

4/ 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 

 

Решение на 

ОбС 

Обект на решение Изпълнение 

РЕШЕНИЕ 14 – 

6/27.10.2020 г. 

Разрешаване изработване проект на 

Частично изменение (ЧИ) на Общ 

устройствен план (ОУП) с обхват ПИ 

72624.906.385 и 72624.906.382 и Подробен 

устройствен план – План за застрояване 

(ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 72624.906.622, ПИ 

72624.906.385 и ПИ 72624.906.382  в 

местност „Гаази баба“ град Добрич 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94-00-383/ 

06.11.2020г. 

ЧИ на ОУП е одобрен с 

Решение 22-8/25.05.2021г. 

ПУП-ПЗ в процедура по 

обявяване на 

заинтересуваните лица, 

преди издаване на Заповед 

за одобряване. 

РЕШЕНИЕ 14 – 

7/27.10.2020 г. 

Разрешаване изработване на проект на 

Подробен устройствен план – Парцеларен 

план (ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ) 

72624.497.78 и ПИ 72624.497.54 за обект: 

Електрозахранване на зърнобаза – силозно 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 70-00-

1793/06.11.2020г. 

ПУП-ПП одобрен с 

Решение  



складово стопанство в ПИ 72624.497.20 – 

урбанизирана територия в землището на 

град Добрич 

19-5/30.03.2021г. 

РЕШЕНИЕ 14 – 

9/27.10.2020 г. 

Разрешаване изработване на проект на 

Подробен устройствен план – Парцеларен 

план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 

72624.904.440 за обект: „Улична 

канализация в ПИ 72624.904.440 и Сградно 

канализационно отклонение (СКО) на ПИ 

72624.904.400 в местност „Гаази баба“, 

землище на град Добрич 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94К-00-525/ 

06.11.2020г.  

РЕШЕНИЕ 14 – 

10/27.10.2020 г. 

Разрешаване изработване на проект на 

Частично изменение (ЧИ) на Общ 

устройствен план на Община (ОУПО) град 

Добрич с обхват ПИ 72624.604.480 по 

действащата Кадастрална карта (КК) в 

землището на град Добрич 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94Т-00-31/ 

06.11.2020г. 

РЕШЕНИЕ 15 – 

5/24.11.2020 г. 

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план – Парцеларен 

план (ПУП-ПП) за елементите на 

техническата инфраструктура извън 

границите на урбанизираните територии за 

ПИ 72624.378.17 и ПИ 72624.378.26 до 

разпределителна кутия РК-3 пред ПИ 

72624.378.58 за обект „Външно 

електрозахранване на ПИ 72624.378.58 по 

КК на град Добрич“ 

Решението е връчено с 

писмо с изх. №70-00-2056/ 

08.12.2020г. 

ПУП-ПП одобрен с 

Решение  

19-6/30.03.2021г. 

РЕШЕНИЕ 15 – 

6/24.11.2020 г. 

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.904.486 

в местност „Гаази баба“ в землището на гр. 

Добрич (за „Жилищно строителство“) 

Решението е връчено с 

писмо с изх. №94Г-00-679/ 

08.12.2020г. 

ПУП-ПЗ одобрен със 

Заповед №346/   

18.03.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 16 – 

6/18.12.2020 г. 

Одобряване проект за частично изменение 

(ЧИ) на Общ устройствен план на Община 

(ОУПО) град Добрич за ПИ 72624.906.429 в 

землището на град Добрич за промяна от 

„ЗЕМИ БЕЗ ПРАВО НА ПРОМЯНА 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – Ссб“ в 

„УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ВИЛЕН 

ОТДИХ – Ов“ 

Решението е обнародвано в 

ДВ бр.2/02.02.2021г. 

 

РЕШЕНИЕ 16 – 

7/18.12.2020 г. 

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.905.488 

в местност „Гаази баба“ в землището на гр. 

Добрич (за „Жилищно строителство“) 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94-00-501/ 

23.12.2020г. 

ПУП-ПЗ одобрен със 

Заповед № 527/  16.04.2021 

г. 

РЕШЕНИЕ 16 – 

8/18.12.2020 г. 

Вземане РЕШЕНИЕ за промяна 

предназначението на УПИ I за „Паркинг и 

След взетото Решение 

изменение на ПУП-ПРЗ е 



озеленяване“ в кв. 515 на жк „Русия-1“ град 

Добрич за „Газостанция, бензиностанция и 

озеленяване“ 

одобрено със Заповед № 69/ 

20.01.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 17 – 

26/26.01.2021 г. 

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. 

Решението е обнародвано в 

ДВ бр. 13/16.02.2021г. 

 

РЕШЕНИЕ 17 – 

27/26.01.2021 г. 

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“). 

Решението е връчено с 

писмо с изх. №94С-00-1343/ 

05.02.2021г. 

ПУП-ПЗ одобрен със 

Заповед № 529/16.04.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 17 – 

28/26.01.2021 г. 

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“). 

Решението е връчено с 

писмо с изх. №94-00-523/ 

05.02.2021г. 

ПУП-ПЗ одобрен със 

Заповед № 531/ 16.04.2021 

г. 

РЕШЕНИЕ 18 – 

8/23.02.2021 г. 

Одобряване на Подробен устройствен план 

– парцеларен план (ПУП-ПП)  за Поземлени 

имоти (ПИ) 72624.603.324, 72624.603.325 и 

72624.603.327 за обект „Електрозахранване 

на производствена база за преработка на 

етерично-маслени култури чрез дестилация 

и склад за механизация и селскостопанска 

продукция в ПИ 72624.603.284 – 

урбанизирана територия, в землището на 

град Добрич“. 

Решението е обнародвано в 

ДВ бр.21/12.03.2021г. 

 

РЕШЕНИЕ 18 – 

9/23.02.2021 г. 

Даване съгласие за изработване на проект за 

изменение на Подробен устройствен план – 

План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) 

за УПИ VII за „ЖС“ в кв. 557 на ЖК „Русия-

1“ град Добрич (за „Паркинг“). 

След даване съгласие е 

издадена Заповед № 379/ 

23.03.2021г. за разрешаване 

изработване на изменение. 

Изменение на ПУП-ПРЗ е 

одобрено със Заповед № 

810/ 17.06.2021г. 

РЕШЕНИЕ 18 – 

10/23.02.2021 г. 

Разрешаване изработване проект на 

Частично изменение (ЧИ) на Общ 

устройствен план на Община (ОУПО) град 

Добрич с обхват ПИ 72624.608.1585 по 

действащата Кадастрална карта (КК)  и 

Проект за изменение на Подробен 

устройствен план – План за регулация и 

застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ II-1585 за 

„Ел. подстанция“, УПИ III-1585 за 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 70-00-2085/ 

08.03.2021г.  



„Електроразпределение“ и УПИ IV–за 

„Озеленяване“ в кв.1110 и УПИ I-за 

„Озеленяване и трафопост“ в кв. 1192 и 

проектна улична регулация в обхвата на 

имота, по плана на ЖК „Север 1“, гр. 

Добрич. 

РЕШЕНИЕ 18 – 

11/23.02.2021 г. 

Разрешаване изработване проект на 

Частично изменение (ЧИ) на Общ 

устройствен план на Община (ОУПО) град 

Добрич и Подробен устройствен план – 

План за застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 

72624.87.1 в землището на град Добрич. 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 70-00-155/ 

08.03.2021г. Одобрено ЧИ 

на ОУП с Решение 23-

5/29.06.2021г. 

ПУП-ПЗ в процедура по 

обявяване на 

заинтересуваните лица, 

преди издаване на Заповед 

за одобряване. 

РЕШЕНИЕ 18 – 

12/23.02.2021 г.  

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот 

(ПИ) 72624.905.680 в местност „Гаази баба“, 

землище на град Добрич (за „Жилищно 

строителство“). 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94Г-00-8/ 

08.03.2021г. 

РЕШЕНИЕ 18 – 

13/23.02.2021 г. 

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот 

(ПИ) 72624.905.486 в местност „Гаази баба“, 

землище на град Добрич (за „Жилищно 

строителство“). 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94М-00-30/ 

08.03.2021г.  

ПУП-ПЗ в процедура по 

обявяване на 

заинтересуваните лица, 

преди издаване на Заповед 

за одобряване.  

РЕШЕНИЕ 18 – 

14/23.02.2021 г. 

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот 

(ПИ) 72624.905.480 в местност „Гаази баба“, 

землище на град Добрич (за „Жилищно 

строителство“). 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94М-00-31/ 

08.03.2021г.  

ПУП-ПЗ в процедура по 

обявяване на 

заинтересуваните лица, 

преди издаване на Заповед 

за одобряване. 

РЕШЕНИЕ 18 – 

15/23.02.2021 г. 

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот 

(ПИ) 72624.906.185 в местност „Гаази баба“, 

землище на град Добрич (за „Жилищно 

строителство“).  

 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94С-00-42/ 

08.03.2021г. 

ПУП-ПЗ одобрен със 

Заповед № 769/  08.06.2021 

г. 

РЕШЕНИЕ 18 – 

16/23.02.2021 г. 

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот 

(ПИ) 72624.900.37 в местност „Алмалии“, 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94-00-23/ 

08.03.2021г. 



землище на град Добрич (за „Жилищно 

строителство“). 

ПУП-ПЗ одобрен със 

Заповед № 815/ 18.06.2021 

г. 

РЕШЕНИЕ 18 – 

17/23.02.2021 г. 

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот 

(ПИ) 72624.900.44 в местност „Алмалии“, 

землище на град Добрич (за „Жилищно 

строителство“). 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94-00-52/ 

08.03.2021г.  

РЕШЕНИЕ 19 – 

5/30.03.2021 г. 

Одобряване на Подробен устройствен план 

– парцеларен план (ПУП-ПП)  за Поземлени 

имоти (ПИ) 72624.497.78 и 72624.497.57 за 

обект „Електрозахранване на зърнобаза – 

силозно-складово стопанство в ПИ 

72624.497.20 – урб. територия, в землището 

на град Добрич”. 

Решението е обнародвано в 

ДВ бр.32/16.04.2021г 

РЕШЕНИЕ 19 – 

6/30.03.2021 г. 

Одобряване на Подробен устройствен план 

– парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлени 

имоти (ПИ) 72624.378.17 и 72624.378.26 до 

разпределителна кутия РК-3 за обект: 

„Външно електрозахранване на ПИ 

72624.378.58 – урб. територия, в землището 

на град Добрич“. 

Решението е обнародвано в 

ДВ бр.32/16.04.2021г 

РЕШЕНИЕ 19 – 

7/30.03.2021 г. 

Одобряване на проект за Частично 

изменение (ЧИ) на Общ устройствен план 

на Община (ОУПО) град Добрич на 

Поземлен имот (ПИ) 72624.497.76 в 

землището на град Добрич, за промяна от 

„ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ – 

ОБРАБОТВАЕМA ЗЕМЯ – НИВА“ в 

„УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА 

ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ 

ДЕЙНОСТИ – Пп”. 

Решението е обнародвано в 

ДВ бр.32/16.04.2021г. 

 

РЕШЕНИЕ 19 – 

8/30.03.2021 г. 

Разрешаване изработване на проект на 

Частично изменение (ЧИ) на Общ 

устройствен план на Община (ОУПО) град 

Добрич и изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 

72624.906.635 в местност „Гаази баба“, 

землище на град Добрич. 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94Д-00-179/ 

12.04.2021г.  

РЕШЕНИЕ 19 – 

9/30.03.2021 г.  

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот 

(ПИ) 72624.905.625 в местност „Гаази баба“, 

землище на град Добрич (за „Жилищно 

строителство“). 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94И-00-115/ 

12.04.2021г.  

ПУП-ПЗ одобрен със 

Заповед № 949/ 13.07.2021 г 

РЕШЕНИЕ 19 – 

10/30.03.2021 г. 

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94-00-103/ 



застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот 

(ПИ) 72624.904.13 в местност „Гаази баба“, 

землище на град Добрич (за „Жилищно 

строителство“). 

12.04.2021г.  

 

ПУП-ПЗ одобрен със 

Заповед № 823/ 21.06.2021 

г. 

РЕШЕНИЕ 19 – 

11/30.03.2021 г. 

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот 

(ПИ) 72624.904.14 в местност „Гаази баба“, 

землище на град Добрич (за „Жилищно 

строителство“). 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94Н-00-145/ 

12.04.2021г.  

ПУП-ПЗ одобрен със 

Заповед № 824/ 21.06.2021г. 

РЕШЕНИЕ 19 – 

12/30.03.2021 г. 

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план – Парцеларен 

план (ПУП-ПП) за обект: Разпределителен 

газопровод и газопроводни отклонения в 

Поземлени имоти (ПИ) 72624.440.439 и 

72624.440.761 в землището на град Добрич. 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 70-00-629/ 

12.04.2021г.  

РЕШЕНИЕ 20 – 

6/27.04.2021 г. 

Одобряване на проект за Подробен 

устройствен план – Парцеларен план (ПУП-

ПП) за ПИ 72624.474.85 за обект: Подземна 

кабелна линия СрН за електрозахранване на 

ПИ 72624.474.108 (урбанизирана територия 

в землището на град Добрич)  

Решението е обнародвано в 

ДВ бр.45/28.05.2021г. 

 

РЕШЕНИЕ 20 – 

7/27.04.2021 г. 

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.906.522 

в местност „Гаази баба“, землище на град 

Добрич (за „Жилищно строителство“) 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94Г-00-178/ 

14.05.2021г.  

РЕШЕНИЕ 20 – 

8/27.04.2021 г. 

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.900.43 в 

местност „Алмалии“, землище на град 

Добрич (за „Жилищно строителство“). 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94Д-00-300/ 

14.05.2021г.  

РЕШЕНИЕ 20 – 

9/27.04.2021 г. 

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.447.29 в 

землището на град Добрич (за „Жилищно 

строителство“) 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94М-00-362/ 

14.05.2021г.  

РЕШЕНИЕ 22 – 

5/25.05.2021 г. 

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.904.136 

в местност „Гаази баба”, землище на град 

Добрич (за „Жилищно строителство“) 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94Г-00-282/ 

09.06.2021г.  

РЕШЕНИЕ 22 – 

6/25.05.2021 г. 

Разрешаване изработване на проект на 

Подробен устройствен план – Парцеларен 

план (ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ) 

72624.447.5 и 72624.454.66 във връзка с 

обект: Електрозахранване на магазин в 

урбанизиран ПИ 72624.447.447 град Добрич 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 70-00-1153/ 

09.06.2021г.  



РЕШЕНИЕ 22 – 

7/25.05.2021 г. 

Разрешаване изработване проект на 

Частично изменение (ЧИ) на Общ 

устройствен план (ОУП) и Подробен 

устройствен план – План за застрояване 

(ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 72624.190.43 по 

действащата КК в землището на град 

Добрич. 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 70-00-995/ 

09.06.2021г.  

РЕШЕНИЕ 22 – 

8/25.05.2021 г. 

Одобряване проект за Частично изменение 

(ЧИ) на Общ устройствен план на Община 

(ОУПО) град Добрич с обхват ПИ 

72624.906.385 и 72624.906.382 по 

действащ+ата Кадастрална карта (КК) 

,землище град Добрич за промяна от „ЗЕМИ 

БЕЗ ПРАВО НА ПРОМЯНА 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – Ссб“ в 

„УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩИ 

ДЕЙНОСТИ“ („Оо“) 

Решението е обнародвано в 

ДВ бр.50/15.06.2021г. 

 

 

IV. Други решения 

 

Решение на ОбС  Тема изпълнение 

РЕШЕНИЕ 17 – 

9/26.01.2021 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 

от Областен управител, 

влязла е в сила. 

РЕШЕНИЕ 18 – 

5/23.02.2021 г. 

Приемане на Наредба за осигуряване на 

обществения ред, изискванията към шума в 

жилищни сгради, опазването на общинската 

собственост, инфраструктурата и околната 

среда  на територията на Община град Добрич. 

Наредбата не е върната 

от Областен управител, 

влязла е в сила.  

РЕШЕНИЕ 18 – 

6/23.02.2021 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 

от Областен управител, 

влязла е в сила. 

РЕШЕНИЕ 22 – 

1/25.05.2021 г. 

Предложение за приемане на Наредба за 

изменение и допълнение на НАРЕДБА за реда 

и условията за установяване на жилищни 

нужди, за настаняване под наем, управление и 

разпореждане с жилища от общинския 

жилищен фонд на Община град Добрич. 

Наредбата не е върната 

от Областен управител, 

влязла е в сила. 

РЕШЕНИЕ 22 – 

30/25.05.2021 г. 

Покупка на Поземлен имот с идентификатор 

№72624.433.16, по КККР на град Добрич, за 

„Разширение на гробищен парк“ на град 

Добрич 

Изпълнено 

Нотариален акт № 41 

02.07.2021 г. 

 

      Приет с решение №24-10 от 27.07.2021 г.  

на Общински съвет град Добрич 


