
Приложение 

 

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич 

от страна на общинската администрация  

за второто 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 24 – 

13/27.07.2021 г. 

Предложение за 

прекратяване 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“, 

град Добрич 

1. С РЕШЕНИЕ 24 – 13 от 27.07.2021 г., 

Общински съвет град Добрич приема 

предложение с вх. рег. индекс №70-00-67 от 

12.01.2021 година от концесионера ЕТ 

„ЛИК – ЛИДИЯ КОСТАДИНОВА“, за 

прекратяване по взаимно съгласие на 

договор за предоставяне на концесия №25 

от 26.05.2003 г. за имот, публична общинска 

собственост – „Кръчма“, находящ се в 

АЕМО „Стария Добрич“ гр. Добрич, поради 

финансови затруднения на концесионера.  

2. Прекратява договор №25 от 26.05.2003 г., 

сключен с концесионера ЕТ „ЛИК – 

ЛИДИЯ КОСТАДИНОВА“ със седалище и 

адрес на управление: гр. Добрич, ул. 

„Иларион Макариополски“ № 48А, EИK 

124017048, представляван от Лидия Иванова 

Костадинова (Лидия Иванова Спасова), за 

предоставяне на концесия върху имот, 

публична общинска собственост: „Кръчма“, 

находящ се в АЕМО „Стария Добрич“, град 

Добрич, по взаимно съгласие, считано от 

10.08.2021 г. Да се подготви и подпише 

двустранно споразумение за прекратяване 

на концесионния договор.  

3. След изпълнение на т. 2 от настоящото 

решение да се задържи в полза на 

концедента сумата в размер на 3 960 лв., 

представляваща внесена гаранция през 2003 

г., като същата се прехвърли от 

набирателната сметка на Община град 

Добрич в сметка „Приходи от концесии” на 

Община град Добрич, за покриване на част 

от годишните концесионни възнаграждения, 

а за останалите дължими суми в размер на 

28 275.28 лева, да се предприемат действия 

за събирането им по съдебен ред 

(Концесионерът дължи концесионно 



възнаграждение, ДДС, лихви и неустойки 

към 10.08.2021 г. вкл., общо в размер на 32 

235.28 лв. с ДДС, като се приспадне 

внесената гаранция в размер на 3 960 лв., 

остават дължими 28 275.28 лв.). 

Концесионерът е уведомен за решението на 

ОбС с писмо наш изх. рег. индекс № 70-00-

67#1 от 09.08.2021 г. Подписано е 

двустранно споразумение за прекратяване 

на договор за предоставяне на концесия. На 

12.08.2021 г. имота е приет, за което е 

съставен Приемно – предавателен  

протокол. Необходимите документи са 

публикувани в Националния концесионен 

регистър и в Концесионния регистър на 

общинския сайт. 

РЕШЕНИЕ 25 – 

5/21.09.2021 г. 

Прекратяване на договор 

№ 91 от 25.01.2010 г. за 

предоставяне на концесия 

върху имот, публична 

общинска собственост СК 

„Русалка” с концесионер 

„Би Ей Тур” ООД, град 

Добрич 

 

С РЕШЕНИЕ 25 – 5 от 21.09.2021 г.  

Общински съвет град Добрич в качеството 

си на изправна страна по договор за 

предоставяне на концесия, СК „Русалка“ от 

25.01.2010 г. даде едномесечен срок на 

концесионера „Би Ей Тур” ООД, да изпълни 

задължението си по концесионния договор, 

а именно заплащане на дължимите 

концесионни плащания към концедента и 

неустойка. След неизпълнение от страна на 

концесионера договора е прекратен.  

Концесионерът е уведомен за решението на 

ОбС с писмо наш изх. рег. индекс № 70-00-

2144 от 07.10.2021 г.  

След изтичане на срока и поради не 

плащане договора се счита за прекратен. С 

писмо  с наш изх. рег. индекс № 70-00-2468 

от 15.11.2021 г. концесионерът е уведомен 

за едностранно прекратяване на договора. С 

последващо писмо с наш изх. рег. индекс № 

70-00-2144#3 от 17.11.2021 г. е насрочена 

дата за приемане на имота. Издадена е 

Заповед за назначаване на комисия за 

приемане и предаване на имота. В рамките 

на два  работни дни - 01.12.2021 г. 

02.12.2021 г. обекта е приет, за което е 

съставен Приемно – предавателен протокол. 

Необходимите документи са публикувани в 

Националния концесионен регистър и в 

Концесионния регистър на общинския сайт. 

РЕШЕНИЕ 27 – 

19/26.10.2021 г. 

Предложение за 

изменение на 

концесионен договор 

№78 от 09.02.2007 г., за 

С РЕШЕНИЕ 27 – 19 от 26.10.2021 г. 

Общински съвет град Добрич, прие  искане 

от концесионера „ВЕНЦИ СИМЕОНОВ” 

ООД за изменение на концесионен договор 



предоставяне на концесия 

върху част от имот, 

публична общинска 

собственост: спирка, 

находяща се по ул. „Отец 

Паисий“, град Добрич 

№ 78 от 09.02.2007 г., за предоставяне на 

концесия върху част от нежилищен имот, 

публична общинска собственост, 

представляваща спирка, находяща се по ул. 

„Отец Паисий“ (до сградата на 

„Стоматологичен център I – Добрич“ 

ЕООД, град Добрич), за удължаване с една 

трета от срокa, определен с концесионния 

договор, който е 15 години, т.е. с 5 години и 

измени концесионния договор. 

Концесионерът е уведомен двукратно за 

решението на ОбС с писмо наш изх. рег. 

индекс № 70-00-2404 от 08.11.2021 г. и № 

70-00-2404#1 от 20.12.2021 г. 

Съставено и подписано е допълнително 

споразумение от 29.12.2021 г. за изменение 

на концесионния договор. Обявление за 

изменение на възложената концесия 

предстои да бъде публикувано в 

електронния сайт на Държавен вестник, 

предстои да бъде отразено в Националния 

концесионен регистър. Промените са 

отразени в общинския концесионен 

регистър. Решението е в процес на 

изпълнение. 

 

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 № 7 

02.07.2021  

Сключен договор 

за продажба 

№801/09.08.2021 

РЕШЕНИЕ 10 – 

24/30.06.2020 г. 

Продажба на поземлен имот с 

идентификатор 72624.620.74, с 

площ 1 557,00 кв. м, находящ се 

на ул. „Стефан Стамболов 

Търг № 7 

02.07.2021  

Сключен договор 

за продажба 

№802/09.08.2021 

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  

Сключени 

договори за 

продажба 

№807/29.09.2021 

№805/19.08.2021 

РЕШЕНИЕ 18 – 

18/23.02.2021 г. 

Продажба на имот (земеделска 

територия), общинска 

собственост, по реда на Закона 

за общинската собственост 

Търг № 9 

27.08.2021  

Сключен договор 

за продажба 

№806/18.10.2021 

РЕШЕНИЕ 18 – 

20/23.02.2021 

Предложение за продажба на 

имоти – общинска собственост, 

Търг № 7 

02.07.2021  

Сключен договор 

за продажба 

№803/09.08.2021 



по реда на Закона за 

общинската собственост 

РЕШЕНИЕ 19 – 

22/30.03.2021 г. 

Предложение за продажба на 

имот – общинска собственост, 

по реда на Закона за 

общинската собственост 

Търг № 10 

03.09.2021  

Сключен договор 

за продажба 

№811/13.10.2021 

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  

Сключени 

договори за 

продажба 

№797/27.07.2021 

№798/23.07.2021 

№799/27.07.2021 

№804/10.08.2021 

№810/07.10.2021 

РЕШЕНИЕ 22 – 

31/25.05.2021 г. 

Предложение за продажба на 

имот – общинска собственост, 

по реда на Закона за 

общинската собственост 

Търг № 10 

03.09.2021  

Сключен договор 

за продажба 

№809/08.10.2021 

РЕШЕНИЕ 23 – 

19/29.06.2021 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в поземлен 

имот с  идентификатор 

72624.906.385 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри 

на град Добрич (земеделска 

земя), находящ се в м. „Гаази 

Баба“ 

 Сключен Договор 

№341/28.07.2021  

РЕШЕНИЕ 23 – 

20/29.06.2021 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.602.701, находящ се на 

ул. „Сирма войвода“ №30 

 Сключен Договор 

№340/27.07.2021 

РЕШЕНИЕ 23 – 

22/29.06.2021 

Предложение за продажба на 

общински жилища – 

апартаменти 

 Сключени 

договори 

№446/03.08.2021 

№449/13.08.2021 

№453/03.09.2021 

№455/10.09.2021 

№457/05.10.2021 

№458/20.10.2021 

РЕШЕНИЕ 23 – 

23/29.06.2021 

Предложение за продажба на 

Поземлен имот с идентификатор 

72624.606.253 по КККР на град 

Добрич, находящ се на ул. 

„Богдан“ №10 – частна 

общинска собственост, по реда 

на чл. 35, ал. 3 от Закона за 

общинската собственост 

 Заповед №980 от 

16.07.2021 г. 

Няма сключен 

договор. 

РЕШЕНИЕ 24 – 

19/27.07.2021 

Предложение за продажба на 

общински жилища – 

апартаменти 

 Сключени 

договори 

№450/19.08.2021 

№451/25.08.2021 



№452/27.08.2021 

№454/09.09.2021 

№459/11.11.2021 

РЕШЕНИЕ 25 – 

32/21.09.2021 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.609.1405, по КККР на гр. 

Добрич, находящ се на ул. 

„Климент Охридски“ №15 

 Сключен Договор 

№343/14.10.2021  

РЕШЕНИЕ 25 – 

33/21.09.2021 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.602.554, по КККР на гр. 

Добрич, находящ се на ул. 

„Петър Берон“ №37 в кв. 

„Рилци“ 

 Сключен Договор 

№344/29.10.2021  

РЕШЕНИЕ 25 – 

34/21.09.2021 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в поземлен 

имот с идентификатор 

72624.904.374 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри 

на град Добрич (земеделска 

земя), находящ се в м. „Гаази 

Баба“ 

 Сключен Договор 

№342/14.10.2021  

РЕШЕНИЕ 25 – 

41/21.09.2021 

Предложение за продажба на 

общински жилища – 

апартаменти 

 Сключен договор 

№462/17.12.2021 

РЕШЕНИЕ 25 – 

42/21.09.2021 

Предложение за продажба на 

имоти (апартаменти) – частна 

общинска собственост, по реда 

на Закона за общинската 

собственост 

 (Отменено с 

Решение № 27-28 

от 26.10.2021 г. на 

Общински съвет 

град Добрич) 

 

 

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

собственост: 

 

Решение на ОбС  Обект на решение Търг  Изпълнение 

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 

№1/26.02.2021 

№4/12.04.2021 

№6/30.06.2021 

№8/27.08.2021  

Не са се явили 

кандидати 

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  

Сключен 

договор  

№ИА3-21-

79/29.12.2021 

РЕШЕНИЕ 18 – 

24/23.02.2021 г. 

Oтдаване под наем на 

поземлен имот с 

Търг 

№4/12.04.2021, 

Сключен 

договор  



идентификатор 72624.619.586 

по КККР на гр. Добрич за 

складиране на стоки 

№6/30.06.202 №ЗА2-21-

43/27.07.2021 

РЕШЕНИЕ 19 – 

16/30.03.2021 г. 

Отдаване под наем на част от 

имот публична общинска 

собственост – Помещение на 

първи етаж в сграда с 

идентификатор 

72624.625.139.1 на ул. 

„Димитър Петков“ №5, за 

медико-диагностични 

изследвания 

Търг  

№6/30.06.2021 

Сключен 

договор  

№ИА2-21-

51/26.07.2021 

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 

№6/30.06.2021 

Сключен 

договор №ИА3-

21-44/27.07.2021 

РЕШЕНИЕ 20 – 

27/27.04.2021 г. 

Отдаване под наем на част от 

имот публична общинска 

собственост в сграда с 

идентификатор 

72624.625.139.1 по ул. 

„Димитър Петков” №5 

Търг 

№6/30.06.2021 

Сключен 

договор  

№ИА2-21-

42/20.07.2021 

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 

№6/30.06.2021 

Сключени 

договори  

№ЗА2-21-

46/21.07.2021 

№ЗА2-21-

45/21.07.2021 

 

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. 

Сключени 

договори 

№ИА2-21-

48/21.07.2021 

№ИА2-21-

47/20.07.2021 

РЕШЕНИЕ 23 – 

21/29.06.2021 

Отдаване под наем на 

поземлен имот с 

идентификатор 72624.11.3 по 

КККР на град Добрич 

Търг № 8 от 

27.08.2021 г. 

Сключен 

договор за наем 

№ ЗА1-21-

57/21.09.2021  

РЕШЕНИЕ 24 – 

21/27.07.2021 

Отдаване под наем на части от 

имоти публична общинска 

собственост – офиси №21, 24, 

26, 31, 32, 37, 38 на бул. „25-ти 

септември“ №10, помещение 

за търговия на бул. „25-ти 

септември“ №13 и помещение 

Търг на ОП 

„Спортни имоти“ 

№ 1/16.11.2021  

Сключени 

договори за 

офиси 21, 26, 

Помещение в 

приземен етаж 

от масивна 

четириетажна 



на приземен етаж в СЗ 

„Добротица“ на бул. „25-ти 

септември“ №1 

 

 

сграда с 

идентификатор 

72624.621.208.1 

(Спортна зала 

"Добротица") на 

бул. "25-ти 

септември" № 1, 

Част от 

помещение 

находящо се в 

партера на 

четириетажна 

жилищна сграда 

по бул."25-ти 

септември" № 13 

РЕШЕНИЕ 24 – 

22/27.07.2021 

Отдаване под наем на част от 

имот публична общинска 

собственост в сграда с 

идентификатор 

72624.625.139.1 по ул. 

„Димитър Петков” №5 

Търг № 8 от 

27.08.2021  

Сключен 

договор № ИА2-

21-53/17.09.2021  

РЕШЕНИЕ 24 – 

23/27.07.2021 

Oтдаване под наем на част от 

ПИ 72624.621.201 в градски 

парк „Свети Георги“ в град 

Добрич за поставяне на 

увеселителни обекти – детски 

механизирани атракции 

Търг № 8 от 

27.08.2021  

Сключен 

договор № ЗА3-

21-54/21.09.2021  

РЕШЕНИЕ 24 – 

24/27.07.2021 

Отдаване под наем на част от 

имот публична общинска 

собственост за поставяне на 

преместваем павилион, 

съгласно одобрена схема по 

чл. 56 от ЗУТ 

Търг № 8 от 

27.08.2021  

Сключен 

договор № ЗА1-

21-56/27.10.2021  

РЕШЕНИЕ 24 – 

25/27.07.2021 

Отдаване под наем на част от 

имот – публична общинска 

собственост представляващ 

павилион – част от спирка на 

градски транспорт, находящ се 

на бул. „Трети март” в град 

Добрич 

Търг № 8 от 

27.08.2021  

Сключен 

договор № ИА3-

21-58/21.09.2021  

РЕШЕНИЕ 24 – 

26/27.07.2021 

Отдаване под наем на части от 

общински имот – частна 

общинска собственост в УПИ 

IX – 5 кв. 3 на жк „Дружба“ 1, 

2 и 4 – за поставяне на 3 броя 

преместваеми обекти (готово 

заводско изделие по одобрен 

модел) по чл. 56 от ЗУТ за 

търговска дейност 

Търг № 8 от 

27.08.2021  

Сключени 

договори  

№ ЗА3-21-

60/01.10.2021  

 

№ ЗА3-21-

61/01.10.2021  

 

№ ЗА3-21-

62/01.10.2021  



 

РЕШЕНИЕ 24 – 

32/27.07.2021 

Отдаване под наем на част от 

имот публична общинска 

собственост за поставяне на 

преместваем павилион, 

съгласно одобрена схема по 

чл. 56 от ЗУТ 

Търг № 8 от 

27.08.2021  

Не се стигна до 

сключване на 

договор  

РЕШЕНИЕ 24 – 

35/27.07.2021 

Отдаване под наем на имот, 

публична общинска 

собственост – помещение в 

АЕМО „Стария Добрич“, град 

Добрич 

Търг № 8 от 

27.08.2021  

Сключен 

договор № ИА5-

21-59/28.09.2021  

РЕШЕНИЕ 25-

6/21.09.2021 

Отдаване под наем на 

общински полски пътища за 

стопанската 2021 – 2022 

година  

 Сключени 16 

договори за 

отдаване под 

наем 

РЕШЕНИЕ 25 – 

35/21.09.2021 

Отдаване под наем на част от 

имот публична общинска 

собственост в Професионална 

гимназия по аграрно 

стопанство град Добрич 

Изпратено с 

писмо с изх. №67-

04-4 от 06.10.2021  

На основание чл. 

19, ал. 8 от 

НРПУРОИ 

директорът на 

учебното 

заведение 

провежда търга 

РЕШЕНИЕ 25 – 

36/21.09.2021 

Отдаване под наем на част от 

имот публична общинска 

собственост в Дом за стари 

хора, за поставяне на автомат 

за сладолед 

Търг № 12 от 

05.11.2021  

Не се явиха 

кандидати 

РЕШЕНИЕ 25 – 

37/21.09.2021 

Отдаване под наем на част от 

имот публична общинска 

собственост по чл. 56 от ЗУТ, 

за поставяне на автоматична 

пощенска станция 

Търг № 12 от 

05.11.2021  

Не се явиха 

кандидати 

РЕШЕНИЕ 25 – 

38/21.09.2021 

Отдаване под наем на части от 

имот публична общинска 

собственост в сграда с 

идентификатор 

72624.625.139.1 на ул. 

„Димитър Петков” №5: 

Кабинет № 104 

Кабинет № 218 

Кабинет № 308 

Кабинет № 321 

Кабинет № 101 

Търг № 12 от 

05.11.2021  

Сключени 

договори  

№ ИА2-21-

67/01.12.2021 г. 

№ ИА2-21-

68/01.12.2021 г 

№ ИА2-21-

69/25.11.2021 г. 

№ ИА2-21-

70/25.11.2021 г. 

№ ИА2-21-

71/13.12.2021 

РЕШЕНИЕ 25 – 

39/21.09.2021 

Отдаване под наем на имот, 

публична общинска 

собственост, „Кръчма“ в 

АЕМО „Стария Добрич“, град 

Добрич 

Търг № 12 от 

05.11.2021  

Не се явиха 

кандидати 



РЕШЕНИЕ 25 – 

39/21.09.2021 

Отдаване под наем на имот, 

публична общинска 

собственост, „Кръчма“ в 

АЕМО „Стария Добрич“, град 

Добрич 

Търг № 12 от 

05.11.2021  

Не се явиха 

кандидати 

РЕШЕНИЕ 25 – 

43/21.09.2021 

Oтдаване под наем на 

поземлен имот с 

идентификатор 72624.618.138 

по КККР на гр. Добрич за 

организиране на охраняем 

паркинг 

 

Търг № 12 от 

05.11.2021  

Сключен 

договор № ЗА1-

21-72/15.12.2021  

РЕШЕНИЕ 27 – 

27/26.10.2021 

Отдаване под наем на части от 

имоти- публична общинска 

собственост – Щанд №2, 

Щанд №3, Щанд №4/6, Щанд 

№5, Магазин №8 и Магазин 

№9 от сграда Хали и Терен 

№3 за поставяне на 

преместваем обект – павилион 

за тото-пункт с унифициран 

дизайн и одобрен модел по чл. 

56 от ЗУТ, имоти находящи се 

на Централен кооперативен 

пазар 

Търг на ОП 

„Паркинги и 

пазари“ № 1 от 

02.12.2021  

Сключени 

договори за 

Щанд 2 – ДОП-

21-1/21.12.2021  

Терен №3 – 

ДОП-21-

4/22.12.2021  

РЕШЕНИЕ 28 – 

26/30.11.2021 

Отдаване под наем на 

помещение в сграда на ул. 

„Васил Левски“ №7 на 

„Български ветеринарен съюз“ 

 Сключен 

договор за наем 

ИА1-21-

77/23.12.2021  

 

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

имоти, частна общинска собственост: 

 

Решение на ОбС  Обект на решение Изпълнение 

РЕШЕНИЕ 24 – 

20/27.07.2021 
Учредяване право на пристрояване във 

връзка с одобрен проект за обект: 

„Изграждане на тераса на I-ви етаж към 

северозападен апартамент в УПИ II в кв. 

1238 по ПУП-ПРЗ на жк „Север 2“ на град 

Добрич 

Учредяване право на 

пристрояване във 

връзка с одобрен 

проект за обект: 

„Изграждане на 

тераса на I-ви етаж 

към северозападен 

апартамент в УПИ II 

в кв. 1238 по ПУП-

ПРЗ на жк „Север 2“ 

на град Добрич 

РЕШЕНИЕ 24 – 

34/27.07.2021 

Предложение за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване на 

общински имот в град Добрич, ул. 

„Калиакра“ №54, гарсониера 7, вх. Б, за 

нуждите на „Български пощи“ ЕАД 

Сключен договор № 

256/08.11.2021  



РЕШЕНИЕ 25 – 

44/21.09.2021 

Учредяване право на пристрояване във 

връзка с одобрен проект за обект: „Ремонт 

на жилищна сграда и пристройка към нея в 

УПИ I-169, 170 в кв. 610 по Кадастрален и 

ПРЗ на жк „Русия 3, 4” на град Добрич, ул. 

“Баба Парашкева“ №16“ 

Сключен Договор 

№2423/2021  

РЕШЕНИЕ 27 – 

20/26.10.2021 

Предложение за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване върху 

имот – частна общинска собственост на ул. 

„Славянска“ №24 на Сдружение „Ротари 

клуб - Добрич“ 

Сключен договор № 

ИБ3-21-

66/24.11.2021  

РЕШЕНИЕ 28 – 

13/30.11.2021 

Предложение за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване върху част 

от общински поземлен имот с 

идентификатор 72624.615.9060 по КККР 

на град Добрич на Фондация „Свети 

Николай Чудотворец 

Сключен договор 

ИБ3-21-

78/29.12.2021 

 

5. Решения, касаещи производство по отчуждаване 

 

Решение на ОбС  Обект изпълнение 

РЕШЕНИЕ 24 – 

18/27.07.2021 

Откриване на производство по отчуждаване  

на Поземлен имот с идентификатор № 

72624.433.114, Поземлен имот с 

идентификатор № 72624.433.121 и Поземлен 

имот с идентификатор № 72624.433.122, по 

КККР на град Добрич, за „Разширение на 

гробищен парк“ на град Добрич 

Издадени Заповеди 

№№ 1520 и 

1521/15.12.2021 г. на 

Кмета на Община гр. 

Добрич за 

принудително 

отчуждаване 

 

ІІ. Решения относно дейности за привличане на средства от финансиращи 

програми/органи  

 

Решение на ОбС  Проект изпълнение 

РЕШЕНИЕ 9 – 

4/26.05.2020 

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 

Проектът е подаден в 

срок. Сключен е договор 

на 13.01.2021 г. със срок 

на изпълнение до 

30.06.2023 г. 

 

РЕШЕНИЕ 14 – 

4/27.10.2020 

Промяна в бюджет на проект „Приют за 

бездомни лица и семейства”, по процедура 

чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ: 

От УО е поискано да се 

направи прогнозно 

увеличение на единен 

разходен стандарт на 



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 

услугата,  съгласно ПМС 

790/30.10.2020  

Новият бюджет е 

изготвен и съобразен с 

ПМС 790/30.10.2020  

РЕШЕНИЕ 20 –

2/27.04.2021 

Предложение за поемане на дългосрочен 

дълг, чрез сключване на договори за 

кредит с „Регионален фонд за градско 

развитие“ АД, в качеството му на 

мениджър на Финансов инструмент Фонд 

за градско развитие за Северна България, 

част от ОПРР 2014 – 2020 и с Банка ДСК 

АД в качеството й на съфинансираща 

институция 

Сключени са следните 

договори: 

2 броя договори от 

22.07.2021 г. за зала 

„Добрич“. 

 

ДР-142/09.12.2021 г. за 

зала  Нели Божкова. 

Влиза в сила от 

19.11.2021 г. Срок на 

договора 138 месеца. 

 

Изпълнено е решението 

на ОбС. 

РЕШЕНИЕ 25 – 

45/21.09.2021 

 

 

Кандидатстване с проект за повишаване на 

информираността на младежи от уязвими 

групи от град Добрич за социалните им 

права, финансиран по ограничена покана 

за проектни предложения от Съвета на 

Европа 

Проектът е подаден, 

изпълнен и отчетен към 

дата 31.12.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 24 – 

1/27.07.2021 

Обсъждане и приемане на План за 

интегрирано развитие на Община град 

Добрич за периода 2021 – 2027 г. (ПИРО). 

(Възлага на Кмета, в срок до три месеца от 

приемане на Плана за интегрирано 

развитие на Община град Добрич за 

периода 2021 – 2027 година, да го 

представи пред Областният съвет за 

развитие на област Добрич) 

Планът за интегрирано 

развитие на Община град 

Добрич 2021-2027 г. е 

приет и в сила. Същият е 

публикуван на сайта за 

обществени 

консултации. 

 

 

 

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 

ЧИ на ОУП е одобрено с 

Решение 22-8/25.05.2021г., 

обнародвано в 

бр.50/15.06.2021г. на 

Държавен вестник 

ПУП-ПЗ е одобрен със 

Заповед №1007/19.07.2021 



72624.906.382  в местност „Гаази 

баба“ град Добрич 

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/ 

06.11.2020 

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 „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 

ЧИ на ОУП е одобрено с 

Решение 27-

12/26.10.2021г., 

обнародвано в 

бр.94/12.11.2021г. на 

Държавен вестник 

  

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 

ЧИ на ОУП е одобрено с 

Решение 23-5/29.06.2021г., 

обнародвано в 

бр.60/20.06.2021г. на 

Държавен вестник. 

ПУП-ПЗ е одобрен със 

Заповед №1275/16.09.2021 

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/ 

08.03.2021 

РЕШЕНИЕ 18 – 

13/23.02.2021 г. 

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен 

ПУП-ПЗ е одобрен със 

Заповед №1053/27.07.2021 



имот (ПИ) 72624.905.486 в местност 

„Гаази баба“, землище на град Добрич 

(за „Жилищно строителство“) 

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“) 

ПУП-ПЗ е одобрен със 

Заповед №1054/27.07.2021 

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“) 

ПУП-ПЗ в процедура по 

обявяване на 

заинтересуваните лица, 

преди издаване на Заповед 

за одобряване. 

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 

ЧИ на ОУП е одобрено с 

Решение 29-

11/21.12.2021г. Предстои 

обнародване на решението 

в Държавен вестник. 

 

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 

ПУП-ПП е одобрен с 

решение 29-

12/21.12.2021г. 

Предстои обнародване на 

решението в Държавен 

вестник. 

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“) 

ПУП-ПЗ е одобрен със 

Заповед №1445/14.10.2021 

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“) 

 

ПУП-ПЗ е одобрен със 

Заповед №1123/10.08.2021 

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“) 

ПУП-ПЗ е одобрен със 

Заповед №1364/29.09.2021 



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“) 

ПУП-ПЗ е одобрен със 

Заповед №1356/29.09.2021 

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/ 

09.06.2021 

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 

ЧИ на ОУП е одобрено с 

Решение 28-2/30.11.2021г., 

обнародвано в 

бр.109/21.12.2021г. на 

Държавен вестник. 

 

РЕШЕНИЕ 23 – 

5/29.06.2021 

Одобряване проект за Частично 

изменение (ЧИ) на Общ устройствен 

план на Община (ОУПО) град Добрич 

с обхват ПИ 72624.87.1 по 

действащата Кадастрална карта (КК), 

землище град Добрич за промяна от 

„ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ – 

НИВИ“ в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА 

ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ 

ДЕЙНОСТИ“ „Пп“ 

Изпълнено. 

Решението е обнародвано 

в бр.60/20.06.2021г. на 

Държавен вестник. 

 

РЕШЕНИЕ 23 – 

6/29.06.2021 

Одобряване проект за Частично 

изменение (ЧИ) на Общ устройствен 

план на Община (ОУПО) град Добрич 

с обхват ПИ 72624.207.14 по 

действащата Кадастрална карта (КК), 

землище град Добрич за промяна от 

„ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ – 

НИВА“ в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА 

ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ 

ДЕЙНОСТИ“ „Пп“ 

Изпълнено. 

Решението е обнародвано 

в бр.60/20.06.2021г. на 

Държавен вестник. 

РЕШЕНИЕ 23 – 

7/29.06.2021 

Разрешаване изработване проект на 

Частично изменение (ЧИ) на Общ 

устройствен план (ОУП) и Подробен 

устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 

72624.615.9059 по действащата КК в 

землището на град Добрич, идентичен 

с УПИ XXVII за „Озеленяване, спорт и 

Изпълнено. 

ЧИ на ОУП е прието е 

решение 27-

12/26.10.2021г. Решението 

е обнародвано в 

бр.94/12.11.2021г. на 

Държавен вестник 



детска площадка“ в кв. 572 по ПУП-

ПРЗ на ЖК „Русия-2“ 

РЕШЕНИЕ 23 – 

8/29.06.2021 

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 

72624.156.27, землище на град Добрич 

(за „ПСД –ГАЗОВА 

ЕЛЕКТОЦЕНТРАЛА С ГОРИВНА 

МОЩНОСТ ДО 20 МВ“) 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 70-00-

1297/ 13.07.2021г. 

 

РЕШЕНИЕ 23 – 

9/29.06.2021 

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 

72624.454.101,  землище на град 

Добрич (за „ПСД“) 

 

Изпълнено. 

ПУП-ПЗ е одобрен със 

Заповед № 

1728/16.11.2021г. 

РЕШЕНИЕ 23 – 

10/29.06.2021 

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) на 

ПИ72624.902.228 в местност „Гаази 

баба”,  землище на град Добрич (за 

„Жилищно строителство“) 

Изпълнено. 

ПУП-ПЗ е одобрен със 

Заповед № 

1402/06.10.2021 

РЕШЕНИЕ 23 – 

11/29.06.2021 

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) на 

ПИ72624.902.200 в местност „Гаази 

баба”,  землище на град Добрич (за 

„Жилищно строителство“) 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94Д-00-

522/ 13.07.2021 

РЕШЕНИЕ 24 – 

5/27.07.2021 

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 

72624.901.30, местност „Гаази баба” в 

землището на град Добрич (за 

„Жилищно строителство“) 

Изпълнено. 

ПУП-ПЗ е одобрен със 

Заповед № 

1446/14.10.2021 

РЕШЕНИЕ 24 – 

6/27.07.2021 

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 

72624.905.357, местност „Гаази баба” в 

землището на град Добрич (за 

„Жилищно строителство“) 

Изпълнено. 

ПУП-ПЗ е одобрен със 

Заповед № 

1731/16.11.2021 

РЕШЕНИЕ 24 – 

7/27.07.2021 

Даване на съгласие за изработване на 

проект за изменение на Подробен 

устройствен план – план за регулация 

(ПУП-ПР) за УПИ I –„за търговия и 

услуги“, кв. 54, по ЗРП на ЖК „Балик-

Йовково“–юг, град Добрич 

 

Изпълнено. 

Изменение на ПУП-ПР е 

одобрено със Заповед № 

1401/06.10.2021 

РЕШЕНИЕ 25 – 

10/21.09.2021 

Разрешаване изработването на 

Подробен устройствен план – 

Парцеларен план (ПУП-ПП) за 

елементите на техническата 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 70-00-

1697/ 05.10.2021 



инфраструктура извън границите на 

урбанизираните територии за ПИ 

72624.274.87 и ПИ 72624.603.212 в 

землището на град Добрич за обект: 

„Изграждане на кабелна линия НН; 

Електрозахранване на складова база в 

ПИ 72624.603.285, гр. Добрич“ 

РЕШЕНИЕ 25 – 

11/21.09.2021 

Разрешаване изработването на 

Подробен устройствен план – 

Парцеларен план (ПУП-ПП) за 

елементите на техническата 

инфраструктура извън границите на 

урбанизираните територии за ПИ 

72624.620.37 и ПИ 72624.447.60 в 

землището на град Добрич за обект: 

„Изграждане на кабелна линия НН от 

ТП „193“ до касета ШК-4 пред ПИ 

72624.620.96 и въздушна мрежа НН до 

ШК-4 до ПИ 72624.920.96, до ПИ 

72624.447.41, град Добрич“ 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 70-05-46/ 

05.10.2021 

РЕШЕНИЕ 25 – 

12/21.09.2021 

Разрешаване изработването на 

Подробен устройствен план – 

Парцеларен план (ПУП-ПП) за 

елементите на техническата 

инфраструктура извън границите на 

урбанизираните територии за ПИ 

72624.497.54 и ПИ 72624.497.20 в 

землището на град Добрич за обект: 

„Довеждащ водопровод от уличен 

водопровод; Зърнобаза – Силозно 

складово стопанство, склад за семена и 

ПРЗ, трафопост и колонка за дизелово 

гориво в ПИ 72624.497.20“ в 

землището на град Добрич 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 70-00-

1819/ 06.10.2021 

РЕШЕНИЕ 25 – 

13/21.09.2021 

Разрешаване изработването на 

Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 

72624.295.11, по кадастралната карта 

на град Добрич 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 70-00-

1712/ 06.10.2021 

РЕШЕНИЕ 25 – 

14/21.09.2021 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 

72624.904.146, местност „Гаази баба” в 

землището на град Добрич 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94Б-00-

172/ 06.10.2021 

РЕШЕНИЕ 25 – 

15/21.09.2021 

Разрешаване изработването на 

Частично изменение (ЧИ) на Общ 

устройствен план (ОУП) за ПИ 

72624.2.997, в землището на град 

Добрич 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94М-00-

780/ 06.10.2021 



РЕШЕНИЕ 25 – 

16/21.09.201 

Одобряване на Частично изменение 

(ЧИ) на Общ устройствен план на 

Община (ОУПО) град Добрич, с 

обхват ПИ 72624.615.9059 по КККР на 

град Добрич 

 

Изпълнено. 

Решението е обнародвано 

в  бр.85/12.10.2021г. на 

Държавен вестник 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 

17/21.09.2021 

Разрешаване изработването на 

Частично изменение (ЧИ) на Общ 

устройствен план (ОУП) и Подробен 

устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 

72624.134.78, в землището на град 

Добрич 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 70-00-

1717/ 06.10.2021 

РЕШЕНИЕ 25 – 

18/21.09.2021 

Разрешаване изработването на 

Частично изменение (ЧИ) на Общ 

устройствен план (ОУП) и Подробен 

устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 

72624.902.144, местност „Гаази баба” в 

землището на град Добрич 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94П-00-

408/06.10.2021  

РЕШЕНИЕ 25 – 

19/21.09.2021 

Даване на съгласие за изработване на 

изменение на Подробен устройствен 

план – план за регулация (ПУП-ПР) за 

УПИ VI –„за озеленяване“, кв. 815, по 

плана на Централна градска част, град 

Добрич 

Изпълнено. 

Изменение на ПУП-ПР е 

одобрено със Заповед № 

1922/16.12.2021  

 

IV. Други решения 

 

Решение на ОбС  Тема Изпълнение 

РЕШЕНИЕ 23 – 

14/29.06.2021 

Даване на съгласие на „Диагностично 

консултативен център – I Добрич“ 

ЕООД, ЕИК 124140855 за закупуване 

на дълготрайни материални активи 

Решението е изпълнено. 

Закупена е стационарна 

кардио-ехографска 

система с цифров 

термовидео принтер 

РЕШЕНИЕ 23 – 

15/29.06.2021 

Преобразуване на детски градини в 

Община град Добрич 

Преобразуване на детски 

градини в Община град 

Добрич.   Решението е 

изпълнено.  

Преобразувани чрез 

вливане са: 

1.ДГ № 9 „Пчеличка“ в ДГ 

№ 8 „Бодра смяна“. 

Наименованието на 

детската градина е ДГ № 8 

„Бодра смяна“;  

2. ДГ № 24 „Приказен 

свят“ в ДГ № 12 „Щурче“. 

Наименованието на 



детската градина е ДГ № 

12 „Щурче“;  

3. ДГ № 7 „Пролет“ с ДГ 

№ 25 „Весела“. 

Наименованието на 

детската градина е ДГ № 

25 „Весела“ 

РЕШЕНИЕ 24 – 

14/27.07.2021 

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 на 

06.08.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 22-

11/25.05.2021 

Създаване на Комплекс за социални 

услуги /КСУ/ за деца „Дъга“ и 

Комплекс за социални услуги за 

пълнолетни лица и деца с увреждания 

„Палитра“ 

Решението е изпълнено. 

КСУ „Дъга“ обединява 

трите Центъра за 

настаняване от семеен тип 

за деца без увреждания с 

общ капацитет 45 деца и  

Център за обществена 

подкрепа 2 с капацитет 30 

деца и техните семейства. 

КСУ „Палитра“ обединява 

Дневен център за 

пълнолетни лица с 

увреждания с капацитет 

40 лица, Център за 

социална рехабилитация и 

интеграция с капацитет 45  

лица, Защитени жилища 

за пълнолетни лица с 

умствена изостаналост  с 

общ капаците  14 лица и 

Дневен център за деца с 

увреждания с капацитет 

70 деца. 

РЕШЕНИЕ 22 – 

24/25.05.2021 

Откриване на процедура за 

провеждане на конкурс за избор на 

управител на „ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ” 

ЕООД, ЕИК 834052321 

Решението е изпълнено. 

Процедурата за 

провеждане на конкурс е 

приключила. Резултатите 

от проведения конкурс са 

одобрени с решение 28-

21/30.11.2021 г. на 

Общински съвет град 

Добрич 

РЕШЕНИЕ 25 – 

21/21.09.2021 
Откриване на процедура за 

провеждане на конкурс за избор на 

управител на „ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – II – 

ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК 124140780 

Решението е изпълнено. 

Процедурата за 

провеждане на конкурс е 

приключила. Резултатите 

от проведения конкурс са 

одобрени с решение 29-



17/21.12.2021 г. на 

Общински съвет град 

Добрич 

РЕШЕНИЕ 25 – 

22/21.09.2021 
Откриване на процедура за 

провеждане на конкурс за избор на 

управител на „ЦПЗ Д-Р П. СТАНЧЕВ 

– ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК: 000851111 

Решението е изпълнено. 

Процедурата за 

провеждане на конкурс е 

приключила. Резултатите 

от проведения конкурс са 

одобрени с решение 29-

18/21.12.2021 г. на 

Общински съвет град 

Добрич 

РЕШЕНИЕ 25 – 

30/21.09.2021 

Даване на съгласие на 

„Диагностично консултативен 

център – I Добрич“ ЕООД, ЕИК 

124140855 за закупуване на 

дълготраен материален актив 

Решението е изпълнено. 

Закупен е специализиран 

медицински монитор 

РЕШЕНИЕ 29 – 

4/21.12.2021 

Приемане на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за реда за 

придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество 

Наредбата не е върната от 

Областен управител. 

Влязла е в сила на 

30.12.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 29 – 

5/21.12.2021 

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 на 

30.12.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 29 – 

6/21.12.2021 

Приемане на Наредба за изменение 

и допълнение на Наредбата за 

определяне размера на местните 

данъци на територията на Община 

град Добрич 

Наредбата не е върната от 

Областен управител. 

Влязла е в сила на 

01.01.2022 г. 

 

 

 

Приет с Решение №30-2 от 25.01.2022 г. 

на Общински съвет град Добрич 

 


