
 

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 ОС  Обект на решението изпълнение 

РЕШЕНИЕ 11– 10: 

ОбСР-11/ 28.7.2020 

г. 

Изменение на 

договор №49 от 

11.11.2004 г., за предоста-

вяне на концесия върху 

имот, публична общинска 

собственост: „Сиропчий-

ница“, находящ се в АЕ-

МО „Стария Добрич“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Решение 11-10 от м. юли 2020 г. Об-

щински съвет приема отправеното от 

концесионера „ХИДРО–СТРОЙ–

МОНТАЖ“ ЕООД, гр. Добрич предло-

жение за изменение на договор №49 от 

11.11.2004 г. за предоставяне на конце-

сия върху имот, публична общинска 

собственост: „Сиропчийница“, находящ 

се в АЕМО „Стария Добрич“, град Доб-

рич.Концесионерът е уведомен за реше-

нието на ОбС. 

Съставено и подписано е допълнително 

споразумение от 14.08.2020 г. за изме-

нение на концесионния договор. Обяв-

лението 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 концесио-

нен договор №25 от 

26.05.2003 г., за предоста-

вяне на концесия върху 

имот, публична общинска 

собственост: „Кръчма“, 

находящ  се  в  АЕМО  

„Стария Добрич“ 

Концесионерът е уведомен за решение-

то 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 

договори. 

 

 

С решение № 12 – 13  от 16.09.2020 го-

дина, Общински съвет град Добрич 

одобри годишния отчет относно осъ-

ществената концесионна дейност през 

2019 г. в Община град Добрич и изпъл-

нението на концесионните договори.  

За всеки концесионен договор е попъл-

нен електронен формуляр по образец на 

информация за изпълнението на конце-

сионен договор, одобрен от Министерс-

кия съвет. Изпратени са в Националния 

концесионен регистър електронни фор-

муляри за всеки концесионен договор, 

попълнени с информация за изпълнени-
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ето им. 

РЕШЕНИЕ 12 –12: 

ОбСР-12/16.9.2020 г 

 

 

Включване на проекти за 

концесии в плана за дейс-

твие 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 го-

дина, 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 кон-

цесии е публикуван в Националния 

концесионен регистър и сайта на Об-

щина град Добрич. 

 

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

веност  

 

Решение на ОС   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 Дого-

вор за продаж-

ба 

№783/01.09.202

0 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, 

ет. -1 по реда на ЗОС 

Търг № 

№1/10.03.2020 г. 

№3/29.07.2020 г. 

Не е продаден 

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 Дого-

вор 

№312/27.03.202

0 г. 

РЕШЕНИЕ 5 – 14: 
Прекратяване на съсобственост 

в ПИ 72624.902.209, по КККР 

 Сключен Дого-

вор 
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ОбСР-5/28.02.2020 

г. 

на гр. Добрич, находящ се в 

„Гаази баба“. 

№313/23.04.202

0 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 Дого-

вор 

№314/20.05.202

0 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 Дого-

вор 

№315/01.06.202

0 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 Дого-

вор 

№318/02.07.202

0 г. 

РЕШЕНИЕ 9 – 7: 

ОбСР-9/26.05.2020 г. 

Продажба на имот - общинска 

собственост 

Поземлен имот с идентифика-

тор 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 идентифика-

тор 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 Дого-

вор 

№316/19.06.202

0 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 Дого-

вор 

№317/19.06.202

0 г. 

РЕШЕНИЕ 10 – 24: 

ОбСР-10/30.06.2020 

г 

Продажба на имот - общинска 

собственост 

Поземлен имот с идентифика-

тор 72624.620.71, на жк „Друж-

ба“ 1, 2 и 4 

Търг №4/ 

01.09.2020 г. 

Не е продаден 

РЕШЕНИЕ 10 – 24: 

ОбСР-10/30.06.2020 

г 

Продажба на поземлен имот с 

идентификатор 72624.620.73, 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 идентифи-

катор 72624.123.806 с площ 

747,00 кв. м.  Трайно предназ-

начение на територията: Земе-

Търг №4/ 

01.09.2020 г. 

Сключен Дого-

вор за продаж-

ба 

786/24.09.2020 

г. 
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делска; Начин на трайно полз-

ване: Зеленчукова градина 

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 мест-

ността „Гаази баба“. 

земеделска земя с площ 90.00 

кв. м, представляваща 90/640 

кв. м в идеални части от позем-

лен имот с идентификатор 

72624.903.12   

 Сключен Дого-

вор 

№322/27.10.202

0 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 мест-

ността „Гаази баба“. 

земеделска земя с площ 

126.00 кв. м, представляваща 

126/626 кв. м в идеални части 

от поземлен имот с идентифи-

катор 72624.905.49 

 Сключен Дого-

вор 

№319/18.08.202

0 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 мес-

тността „Богдан 

 Сключен Дого-

вор 

№323/06.11.202

0 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 Дого-

вор 

№321/14.10.202

0 г. 

РЕШЕНИЕ 12 – 21: 

ОбСР-12/16.9.2020 

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. 

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 идентифика-

тор 72624.900.43, с площ 499,00 

кв. метра. 

 

Търг №7/ 

18.11.2020 г. 

Сключен Дого-

вор 

№787/17.12.202

0 г. 

РЕШЕНИЕ 12 – 21: 

ОбСР-12/16.9.2020 

г 

Продажба на поземлени имоти - 

лозя, общинска собственост, по 

реда на ЗОС. 

Поземлен имот с идентифика-

тор 72624.906.280 с площ 1 

004,00 кв. м 

Търг №7/ 

18.11.2020 г. 

Сключен Дого-

вор 

№790/31.12.202

0 г. 

РЕШЕНИЕ 12 – 21: 

ОбСР-12/16.9.2020 

г 

Продажба на поземлени имоти - 

лозя, общинска собственост, по 

реда на ЗОС. 

Поземлен имот с идентифика-

Търг №7/ 

18.11.2020 г. 

Не е продаден 
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тор 72624.906.220  

с площ 1 052,00 

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 мест-

ността „Гаази баба“. 

 Сключен Дого-

вор 

№320/21.10.202

0 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 мест-

ността „Гаази баба“. 

 Сключен Дого-

вор 

№326/26.11.202

0 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 Дого-

вор 

№324/11.12.202

0 г. 

РЕШЕНИЕ 14 – 13 

ОбСР-

14/27.10.2020 г. 

Прекратяване на съсобственост 

в ПИ 72624.905.421 по КККР на 

град Добрич, находящ се в мес-

тността „Гаази баба 

 Сключен Дого-

вор 

№328/27.11.202

0 г. 

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 мест-

ността „Гаази баба“. 

 Сключен Дого-

вор 

№331/11.01.202

1 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 мес-

тността „Гаази баба 

 Сключен Дого-

вор 

№327/27.11.202

0 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 Списаревс-

ки“ №11. 

 Сключен Дого-

вор 

№325/20.11.202

0 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 Дого-

вор 

№329/16.12.202

0 г. 
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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 Дого-

вор 

№330/16.12.202

0 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 соб-

ственост: 

 

Решение на ОС  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 Тра-

кийски) за поставяне на рек-

ламно-информационен еле-

мент 

 

№ 2/ 23.07.2020 г. Сключен дого-

вор 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. 

„Димитър Петков” № 5. 

-Кабинет 310  

-Кабинет 314  

-Кабинет 317  

№ 2/ 23.07.2020 г. Сключени дого-

вори за наем 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 5 – 16: 

ОбСР-5/28.2.2020 г. 

Отдаване под наем на имот, 

публична общинска собстве-

ност, помещение в АЕМО 

„Стария Добрич” в град Доб-

рич без промяна, със запазено 

предназначение – „Кожухарс-

ка 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 собстве-

ност, помещение в АЕМО 

„Стария Добрич” в град Доб-

рич за берберница (бръснаро – 

фризьорски салон) 

№ 2/ 23.07.2020 г. Сключен дого-

вор за наем 

 

РЕШЕНИЕ 5 – 18: 

ОбСР-5/28.2.2020 г 

Отдаване под наем на имот, 

публична общинска собстве-

ност, помещение в АЕМО 

„Стария Добрич” за метали-

ческа 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 

№ 2/ 23. 

07.2020 г. 

Сключен дого-

вор за наем за 
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собственост, във фоайето на 

Дом за стари хора град Доб-

рич  

- 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 безал-

кохолни напитки 

 

 

 

 

 

 

 

№ 2/ 23.07.2020 г. 

№ 5/ 21.10.2020 г. 

№ 8/ 07.12.2020 г. 

Част от фоайе на 

I-ви етаж за пос-

тавяне на авто-

мат 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 соб-

ственост в по ул. „Димитър 

Петков” №5 (бивша стомато-

логична поликлиника) – ка-

бинет 226  

№ 2/ 23.07.2020 г. Сключен дого-

вор 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, 

южно от спортна зала „Прос-

тор“ за поставяне на реклам-

но-информационен елемент 

№ 2/ 23.07.2020 г. Има сключен 

договор за наем 

 

РЕШЕНИЕ 10 – 26: 

ОбСР-10/ 30.6.2020 

г. 

Отдаване под наем на части от 

имот публична общинска соб-

ственост – помещения, в сгра-

да 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 соб-

ственост - кабинет №229 в 

сграда по ул. „Димитър Пет-

ков“ №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 соб-

ственост – помещение в СУ 

„Климент Охридски“ за про-

изводство и продажба на за-

куски и пакетирани хранител-

ни стоки с площ 64,60 кв. м, с 

начална тръжна цена 319.12 

Решението е изп-

ратено до СУ 

„Климент Охрид-

ски“ 

На основание чл. 

19, ал. 8 от 

НРПУРОИ -  ди-

ректорът на съот-
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лева месечно и 20% ДДС. ветната институ-

ция издава заповед 

за провеждане на 

търга 

РЕШЕНИЕ 12 – 18: 

ОбСР-12/16.9.2020 г. 

Отдаване под наем нa Пави-

лион - част от спирка на град-

ски транспорт по бул. „Трети 

март” срещу Летен за търго-

вия 

№ 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: 

-Част от общински имот  за 

поставяне на преместваем 

обект – павилион за пакетира-

ни изделия, безалкохолни на-

питки и закуски в  Градски 

парк град Добрич 

 

-Помещение № 31, на трети 

етаж от част от администра-

тивна сграда по бул. „25-ти 

септември“ № 10, представля-

ващ самостоятелен обект в за 

офис за административни 

нужди. 

 

-Помещение № 32, на трети 

етаж от част от администра-

тивна сграда по бул. „25-ти 

септември“ № 10, представля-

ващ самостоятелен обект за 

офис за административни 

нужди. 

 

-Помещение № 35, на трети 

етаж от част от администра-

тивна сграда по бул. „25-ти 

септември“ № 10, представля-

ващ самостоятелен обект в 

сграда за офис за администра-

тивни нужди. 

№ 1 /16.12.2020 г.  

 

 

 

-Сключен дого-

вор 

 

 

 

 

 

-Помещение № 

31– не се явиха 

кандидати 

 

 

 

 

-Помещение № 

32– не се явиха 

кандидати 

 

 

 

 

 

-Помещение № 

35-сключен до-

говор 

 

РЕШЕНИЕ 12 – 23 

ОбСР-12/16.9.2020 г 

Отдаване под наем на части от 

имоти - публична общинска 

№ 6/ 30.10.2020 г. Сключени дого-

вори за наеми 
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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 обс-

лужване 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 сеп-

тември“ 

-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 рехабили-

тация. 

-Помещение №1 на І-ви етаж 

(в дясно от западния вход) за 

търговия на едро с лекарстве-

ни продукти  

- Помещение №2 на І-ви етаж 

(в дясно от западния вход) за 

склад за търговия на едро с 

лекарствени продук-

ти(стоматологични материали) 

 

 

№ 8/ 07.12.2020 г.  

 

 

 

-Кабинет №236  

-н няма кандида-

ти 

-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 соб-

ственост в Професионална 

гимназия по аграрно стопанс-

тво – помещение в Професио-

нална гимназия по аграрно 

стопанство, находящо се в 

приземния етаж от масивна 

триетажна сграда (учебен кор-

пус) с идентификатор 

72624.611.176.20, за бюфет с 

площ 40,84 кв. м. 

Решението е изп-

ратено до ПГ по 

аграрно стопанст-

во 

На основание чл. 

19, ал. 8 от 

НРПУРОИ -

директорът на съ-

ответната инсти-

туция издава запо-

вед за провеждане 

на търга 

 

РЕШЕНИЕ 14 – 22 

ОбСР-14/ 27.10.2020 

Отдаване под наем без търг на 

част от самостоятелен обект в 

 Сключен дого-

вор за наем 
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г. сграда находяща се на адрес - 

ул. „Васил Левски” № 7 

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 ОС  Обект на решение Изпълнение 

РЕШЕНИЕ 12 – 15: 

ОбСР-12/16.09.2020 г 
Учредяване право на пристрояване във 

връзка с одобрен проект за обект: „Прис-

тройка със ЗП - 28.00 кв. м към същест-

вуваща жилищна сграда в УПИ ХХІ-

3589 в кв. 582 на жк „Русия 2”  

Сключен договор 

№2419/13.10.2020 г. 

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 пър-

ви 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 изпъл-

нение. 

 

 

5. Решения, касаещи производство по отчуждаване 

 

Решение на ОС  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 иденти-

фикатор №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 програ-

ми/органи  
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Решение на ОС  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 про-

ектни предложения „Рехабилитация и 

модернизация на общинска инфраструк-

тура” по Програма „Възобновяема енер-

гия, енергийна ефективност и енергийна 

сигурност“, която се финансира от Фи-

нансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2014 - 2021 

г. 

Рехабилитация и модер-

низация на част от сис-

темата за външно изкус-

твено осветление на Об-

щина 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 

за финансиране на реставрационни дей-

ности по фасади на Художествена гале-

рия, град Добрич. 

Проектът е реализиран.  

РЕШЕНИЕ 5 -28:  

ОбСР-5/ 28.02.2020 г. 

Даване на съгласие за кандидатстване на 

Община град Добрич пред фонд „Соци-

ална закрила” с проектно предложение 

„Обновяване, реконструкция и модерни-

зация 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 предоставя-

не 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 ресур-

си” 2014 - 2020. 

Проектното предложе-

ние е разработено, депо-

зирано 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 На-

ционална програма „Изграждане на учи-

лищна STEM среда“. 

Проектът е разработен, 

депозиран, одобрен и в 

момента се изпълнява 

РЕШЕНИЕ 10 – 3: 

ОбСР-10/ 30.06.2020 г. 

Кандидатстване с проектно предложе-

ние по целева програма за подпомага-

не   образователния процес на децата и 

младежите, настанени в социални ус-

луги, 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 
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РЕШЕНИЕ 11 – 16: 

ОбСР-11/ 28.07.2020 г. 

Кандидатстване за финансиране на ОУ 

„Стефан Караджа“ гр. Добрич по Нацио-

нална програма „Изграждане на училищ-

на 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 мал-

цинства (ЦОИДУЕМ). 

Проектът е разработен и 

депозиран. Класиран е 

сред резервните предло-

жения. 

РЕШЕНИЕ 11 – 31: 

ОбСР-11/ 28.07.2020 г. 

Участие в Процедура за подбор на про-

ектни предложения по открита покана 

„Кръгова икономика и ресурсна ефек-

тивност” по Програма „Опазване на 

околната среда и климатични промени“, 

която се финансира от Финансовия ме-

ханизъм на Европейското икономическо 

пространство 2014 - 2021 г. 

Проектът е разработен и 

депозиран. 

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 безвъз-

мездна финансова помощ 

№BG05M9ОP001-2.040-0030, процедура 

„Патронажна грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания - Компонент 2“, фи-

нансиран по Оперативна програма „Раз-

витие 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 проце-

дура чрез директно предоставяне на без-

възмездна 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 предложе-

ние е одобрено от УО. 

Предстои сключване на 

договор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Решения касаещи изменение на устройствени планове 
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Решение на ОС  Обект на решение  изпълнение 

РЕШЕНИЕ 11 – 20: 

ОбСР-11/ 28.07.2020 г. 

Одобряване на проект за Частично изме-

нение (ЧИ) на Общ устройствен план на 

Община (ОУПО) град Добрич за Урегули-

ран поземлен имот (УПИ) II-257 и III-260 

в кв. 24 на Централна градска част (ЦГЧ) 

град Добрич, за промяна от „ЦЕНТРАЛ-

НА УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА 2 - Ц2“ в 

„ЦЕНТРАЛНА УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА 1 

- Ц1”. 

ЧИ на ОУП e влязлo в 

сила. 

РЕШЕНИЕ 11 – 21: 

ОбСР-11/ 28.07.2020 г. 

 

 

Одобряване проект за частично изменение 

(ЧИ) на Общ устройствен план на Община 

(ОУПО) град Добрич за ПИ 72624.902.145 

в землището на град Добрич за промяна от 

„ЗЕМИ БЕЗ ПРАВО НА ПРОМЯНА 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - Ссб“ в УСТРОЙС-

ТВЕНА ЗОНА ЗА ВИЛЕН ОТДИХ - Ов“. 

 

Заинтересувания собст-

веник е уведомен с 

писмо с рег.№94А-00-

76#4/01.09.2020г., че 

ОС е одобрил проект на 

ЧИ на ОУПО град Доб-

рич за ПИ 

72624.902.145. Проце-

дурата по одобряването 

не е приключила. 

РЕШЕНИЕ 11 – 22: 

ОбСР-11/ 28.07.2020 г. 

 

 

  

Разрешаване изработване проект на Час-

тично изменение (ЧИ) на Общ устройст-

вен план 

(ОУП) град Добрич и Подробен устройст-

вен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) 

за ПИ 72624.906.429 

в местност „Гаази баба“ град Добрич. 

Заинтересуваните собс-

твеници са уведомени с 

писмо с рег.№94А-00-

326#1/18.08.2020г., че 

ОС е разрешил изра-

ботване на проект на 

ЧИ на ОУПО град Доб-

рич за ПИ 

72624.906.429. 

Заинтересуваните собс-

твеници са уведомени с 

писмо с рег.№94А-00-

326#2/23.12.2020г., че с 

Решение 16-6 от прото-

кол №16/ 18.12. 2020г. 

ОС е одобрил  проект 

за ЧИ на ОУПО град 

Добрич за ПИ 

72624.906.429. 

РЕШЕНИЕ 11 – 23: 

ОбСР-11/ 28.07.2020 г. 

 

 

  

Разрешаване изработване проект на Час-

тично изменение (ЧИ) на Общ устройст-

вен план (ОУП) и Подробен устройствен 

план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) с 

обхват ПИ 72624.906.395 и 72624.906.400 

в местност „Гаази баба“ град Добрич. 

 

Заинтересуваният собс-

твеник е уведомен с 

писмо с рег.№94Д-00-

548#1/21.08.2020 г., че 

ОС е разрешил изра-

ботване на проект на 

ЧИ на ОУПО град Доб-

рич  с обхват ПИ 

72624.906.395 и 

72624.906.400 в мест-

ност „Гаази баба“. 

РЕШЕНИЕ 11 – 24: 

ОбСР-11/ 28.07.2020 г. 

 

Разрешаване изработване проект на 

Частично изменение (ЧИ) на Общ 

устройствен план на Община (ОУПО) град 

Заинтересуваният собс-

твеник е уведомен с 

писмо с рег.№94-00-
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 Добрич  с обхват ПИ 72624.443.64 - 

урбанизирана територия за 

„Стадион“ в землището на град Добрич. 

232#1/18.08.2020 г., че 

ОС е разрешил изра-

ботване на проект на 

ЧИ на ОУПО град Доб-

рич  с обхват  ПИ 

72624.443.64 - урбани-

зирана територия за 

„Стадион“. 

РЕШЕНИЕ 11 – 25: 

ОбСР-11/ 28.07.2020 г. 

 

 

  

Разрешаване изработване проект на Час-

тично изменение на Общ устройствен 

план (ЧИ на ОУП) и Подробен устройст-

вен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) 

на ПИ 72624.207.14 в землището на град 

Добрич. 

 

Заинтересуваният собс-

твеник е уведомен с 

писмо с рег.№94Е-00-

215#1/18.08.2020 г., че 

ОС е разрешил изра-

ботване на проект на 

ЧИ на ОУПО град Доб-

рич и  изработване на 

проект на ПУП-ПЗ  с 

обхват  ПИ 

72624.207.14. 

РЕШЕНИЕ 11 – 26: 

ОбСР-11/ 28.07.2020 г. 

 

 

 

Разрешаване изработване на проект за Под-

робен устройствен план - План за застроя-

ване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот (ПИ) 

72624.904.226 в местност „Гаази баба“, 

землище на град Добрич (за „Жилищно 

строителство“). 

Заинтересуваният собс-

твеник е уведомен с 

писмо с рег.№94Н-00-

344#1/17.08.2020 г., че 

ОС е разрешил изра-

ботване на проект за 

ПУП-ПЗ за ПИ 

72624.904.226. 

 

РЕШЕНИЕ 11 – 27 

ОбСР-11/28.07.2020 г. 

 

 

 

Разрешаване изработване на проект за Под-

робен устройствен план - План за застроя-

ване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот (ПИ) 

72624.900.518 в местност „Алмалии“, зем-

лище на град Добрич (за „Жилищно строи-

телство“). 

Със Заповед №1424 от 

15.10.2020 г. на Кмет е 

одобрен проект на 

ПУП-ПЗ за ПИ 

72624.900.518, който е 

влязъл в сила. 

РЕШЕНИЕ 11 – 28 

ОбСР-11/ 28.07.2020 г. 

 

 

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за зас-

трояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот 

(ПИ) 72624.440.767 в местност „Пратера“, 

землище на град Добрич (за „Жилищно 

строителство“). 

Със Заповед №1760 от 

01.12.2020 г. на Кмет е 

одобрен проект на 

ПУП-ПЗ за ПИ 

72624.440.767. 

РЕШЕНИЕ 11 – 29 

ОбСР-11/ 28.07.2020 г. 

 

 

  

Разрешаване изработване на проект за Под-

робен устройствен план - План за застроя-

ване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот (ПИ) 

72624.904.185 в местност „Гаази баба“, 

землище на град Добрич (за 

„Жилищно строителство“). 

 

Заинтересуваният собс-

твеник е уведомен с 

писмо с рег.№94Т-00-

220#1/17.08.2020 г., че 

ОС е разрешил изра-

ботване на проект за 

ПУП-ПЗ за ПИ 

72624.904.185 в мест-

ност „Гаази баба“. 

РЕШЕНИЕ 12 – 9 

ОбСР-12/ 16.09.2020 г. 

 

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план - План за зас-

Заинтересуваният собс-

твеник е уведомен с 

писмо с рег.№94С-00-
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III. Други решения 

 

Решение на ОС  тема изпълнение 

РЕШЕНИЕ 5 – 6:  

ОбСР-5/ 28.02.2020 г. 

Участие в Петата процедура за при-

съждане на Етикет за иновации и доб-

ро управление на местно ниво през 

2020 г. 

Решението е изпълне-

но. Присъден е Етикет 

за иновации и добро 

управление на местно 

ниво. Наградата е връ-

чена 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 определя-

нето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията 

на Община град Добрич, във връзка с 

извънредното положение, обявено с 

решение на Народното събрание от 13 

март 2020 г. 

Наредбата не е върната 

за разглеждане от об-

ластен управител. На-

редбата влиза в сила от 

08.05.2020 г.  

РЕШЕНИЕ 10 – 11: 

ОбСР-10/ 30.06.2020 г. 

Приемане на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за определя-

нето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията 

на Община град Добрич 

Наредбата не е върната 

за разглеждане от об-

ластен управител. На-

редбата влиза в сила от 

10.07.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 11 – 18: 

ОбСР-11/ 28.07.2020 г. 

Формиране на паралелка в СпУ „Ге-

орги Ст. Раковски“ с по-малък брой 

ученици от минималния норматив. 

Решението не е върнато 

за обсъждане от облас-

тен управител. Пара-

лелката е сформирана 

съгласно решението на 

ОбС. 

РЕШЕНИЕ 11 – 19: 

ОбСР-11/ 28.07.2020 г. 

Формиране на паралелка в ОУ „Нико-

ла Й. Вапцaров“ с по-малък брой уче-

ници от минималния норматив. 

Решението не е върнато 

за обсъждане от облас-

тен управител. Пара-

лелката е сформирана 

съгласно решението на 

ОбС. 

РЕШЕНИЕ 11 – 3: 

ОбСР-11/ 28.07.2020 г. 

Предложение за провеждане на пуб-

личен 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 

трояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.904.317 в 

местност „Гаази баба“ в землището на гр. 

Добрич (за „Жилищно строителство“). 

927/30.09.2020 г., че ОС 

е разрешил изработване 

на проект за ПУП-ПЗ за 

ПИ 72624.904.317. 

РЕШЕНИЕ 14 – 8 

ОбСР-14/ 27.10.2020 г. 

 

 

 

Одобряване проект за Подробен устройст-

вен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за 

Поземлени имоти (ПИ) 72624.123.804, ПИ 

72624.123.805, ПИ 72624.137.25, ПИ 

72624.144.14, ПИ 72624.144.15 и ПИ 

72624.144.23 за обект: „Битова канализа-

ция в кв. Рилци, град Добрич 

Влязъл в сила ПУП-

ПП. 
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кандидати.  

Търгът е насрочен пов-

торно на 29.10.2020 

год.  - не се явяват кан-

дидати. 

 

РЕШЕНИЕ 12 – 24 

ОбСР-12/ 16.09.2020 г. 

Формиране на паралелки в ОУ „Йор-

дан Йовков“ с по-малък брой ученици 

от минималния норматив. 

Решението не е върнато 

за обсъждане от облас-

тен управител. Пара-

лелката е сформирана 

съгласно решението на 

ОбС. 

РЕШЕНИЕ 12 – 26 

ОбСР-12/ 16.09.2020 г. 

Формиране на паралелки в ОУ 

„Христо Смирненски“ и Професио-

нална гимназия по аграрно стопанс-

тво с по-малък брой ученици от ми-

нималния норматив. 

Решението не е върнато 

за обсъждане от облас-

тен управител. Пара-

лелката е сформирана 

съгласно решението на 

ОбС. 

РЕШЕНИЕ 14 – 25 

ОбСР-14/ 27.10.2020 г.  

Изменение и допълнение на Пра-

вилник за организацията и дейност-

та на Общински съвет град Добрич, 

неговите комисии и взаимодействи-

ето му с общинската администрация 

Отменено с Решение № 

16-19 от 18.12.2020 г. 

на Общински съвет 

град Добрич. 

 

 

 

 

Приет с Решение №17-3 от 26.01.2021 г. 

На Общински съвет град Добрич 

 


