
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич 

от страна на общинската администрация  

за първото шестмесечие на 2022 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 31 – 

3/22.02.2022 

Предложение за 

прекратяване на договор 

№40 от 09.10.2003 г., за 

предоставяне на концесия 

върху имот, публична 

общинска собственост: 

„Ковашка работилница“, 

находящ се в АЕМО 

„Стария Добрич“, град 

Добрич 

С решение № 31-3 от м. февруари 2022 г. 

Общински съвет прие предложение с вх. рег. 

индекс №70-00-111 от 20.01.2022 г. от 

концесионера ЕТ „Ташев – Т – Ташко Ташев”, 

гр. Добрич за прекратяване по взаимно 

съгласие на договор № 40 от 09.10.2003 г. за 

предоставяне на концесия върху имот, 

публична общинска собственост: „Ковашка 

работилница”, находящ се в АЕМО „Стария 

Добрич“, град Добрич, поради здравословни 

причини. 

 - Концесионерът е уведомен за решението на 

ОбС. 

- Съставено и подписано е 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. 

- Отразени са настъпилите промени в 

Националния концесионен регистър и в 

Общинския концесионен регистър.  

- Подготвени и изпратени са писма до: 

Прокуратура, ОС, дирекция БФ, ОбС, ВиК  и 

др. Решението е изпълнено. 

РЕШЕНИЕ 32 – 

2/29.03.2022 

Предложение за 

прекратяване на договор 

№82 от 23.03.2007 г., за 

предоставяне на концесия 

върху имот, публична 

общинска собственост: 

„Сладкарница“, находящ 

се в АЕМО „Стария 

Добрич“, град Добрич 

С решение № 32-2 от м. март 2022 г. 

Общински съвет прие предложение с вх. рег. 

индекс №94Д-00-186 от 01.03.2022 г. от 

концесионера „ЕИ ВИ ДЖИ“ ЕООД, гр. 

Добрич, за прекратяване по взаимно съгласие 

на договор №82 от 23.03.2007 г. за 

предоставяне на концесия върху имот, 

публична общинска собственост: 

„Сладкарница“, находящ се в АЕМО „Стария 

Добрич“, град Добрич, поради критично ниски 

обороти през последните две години. 

- Концесионерът е уведомен за решението на 

ОбС. 



- Съставено и подписано е 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. 

- Отразени са настъпилите промени в 

Националния концесионен регистър и в 

Общинския концесионен регистър.  

- Подготвени и изпратени са писма до: 

Прокуратура, ОС, дирекция БФ, ОбС, ВиК  и 

др. Решението е изпълнено. 

РЕШЕНИЕ 33 – 

18/26.04.2022 

Предложение за 

прекратяване на договор 

№33 от 26.05.2003 г., за 

предоставяне на концесия 

върху имот, публична 

общинска собственост: 

„Антиквариат“, находящ 

се в АЕМО „Стария 

Добрич“, град Добрич 

С решение № 33 – 18  от 26.04.2022 година, 

Общински съвет град Добрич прие 

предложение с вх. рег. индекс №70-00-819 от 

01.04.2022 г. от концесионера ЕТ 

„ПРЕСЛАВА – ТОНКА СТОЯНОВА“, гр. 

Добрич, за прекратяване по взаимно съгласие 

на договор №33 от 26.05.2003 г. за 

предоставяне на концесия върху имот, 

публична общинска собственост: 

„Антиквариат“, находящ се в АЕМО „Стария 

Добрич”, град Добрич, поради финансови 

затруднения на концесионера. 

- Концесионерът е уведомен за решението на 

ОбС. 

- Съставено и подписано е 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. 

- Отразени са настъпилите промени в 

Националния концесионен регистър и в 

Общинския концесионен регистър.  

- Подготвени и изпратени са писма до: 

Прокуратура, ОС, дирекция БФ, ОбС, ВиК  и 

др. Решението е изпълнено. 

РЕШЕНИЕ 34 – 

6/26.04.2022 

Предложение за 

прекратяване на договор 

№87 от 10.10.2008 г., за 

предоставяне на концесия 

върху част от имот, 

публична общинска 

собственост – част от 

училищна сграда, 

представляваща 

съществуваща столова за 

С решение № 34 – 6  от 31.05.2022 година, 

Общински съвет град Добрич  прие 

предложение с наш вх. рег. индекс №70-00-

1032 от 05.05.2022 г. от концесионера 

„РОЗАЛИ“ ООД, гр. Добрич, за прекратяване 

по взаимно съгласие на договор №87 от 

10.10.2008 г. за предоставяне на концесия 

върху част от имот, публична общинска 

собственост: столова за хранене на СУ „Св. 



хранене на СУ „Св. 

Климент Охридски“, град 

Добрич 

Климент Охридски“, град Добрич, поради 

финансови затруднения на концесионера. 

- Концесионерът е уведомен за решението на 

ОбС. 

- Съставено и подписано е 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. 

- Отразени са настъпилите промени в 

Националния концесионен регистър и в 

Общинския концесионен регистър.  

- Подготвени и изпратени са писма до: 

Прокуратура, ОС, дирекция БФ, ОбС, ВиК  и 

др. Решението е изпълнено. 

 

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

съсобственост  

 

Решение на ОбС   Обект на решение Търг  изпълнение 

РЕШЕНИЕ 27 – 

22/26.10.2021 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.905.411, по КККР на гр. 

Добрич, находящ се в 

местността „Гаази баба“ 

 Сключен договор 

за продажба № 

346/09.12.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 27 – 

23/26.10.2021 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.905.412, по КККР на гр. 

Добрич, находящ се в 

местността „Гаази баба“ 

 Сключен договор 

за продажба № 

346/09.12.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 27 – 

24/26.10.2021 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.602.764, находящ се на 

ул. „Момчил войвода“ №1а 

 Сключени 

договори за 

продажба №№ 347 

и 348/01.12.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 27 – 

26/26.10.2021 

Предложение за продажба на 

общински жилища – 

апартаменти 

 Сключени 

договори за 

продажба 

№460/22.11.2021г 

№461/20.12.2021г. 

№463/21.12.2021г. 

РЕШЕНИЕ 27 – 

14/26.10.2021 

Покупка на Поземлен имот с 

идентификатор №72624.433.49, 

по КККР на град Добрич, за 

„Разширение на гробищен 

парк“ на град Добрич 

 В процес на 

изпълнение 

РЕШЕНИЕ 28 – 

27/30.11.2021 

Предложение за продажба на 

общински жилища – 

апартаменти 

 Сключени 

договори за 

продажба 



№464/21.12.2021г. 

№465/26.01.2022г. 

№466/03.02.2022г. 

№467/11.02.2022г. 

№471/21.03.2022г. 

РЕШЕНИЕ 28 – 

28/30.11.2021 

Предложение за продажба на 

имот – общинска собственост, 

по реда на чл. 35, ал. 1 от 

Закона за общинската 

собственост 

 Имотът не е 

включван в търг 

РЕШЕНИЕ 28 – 

29/30.11.2021 

Предложение за продажба на 

Поземлен имот с 

идентификатор 72624.619.589 

по КККР на град Добрич, 

находящ се в жк „Балик“ – 

частна общинска собственост, 

по реда на чл. 35, ал. 3 от 

Закона за общинската 

собственост 

 Сключен договор 

за продажба № 

227/30.12.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 28 – 

30/30.11.2021 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.905.35, по КККР на гр. 

Добрич, находящ се в 

местността „Гаази баба“. 

 Сключен договор 

за продажба № 

365/20.05.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 28 – 

31/30.11.2021 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.604.321 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри 

на град Добрич, находящ се на 

ул. „Армейска“ №44 

 Сключен договор 

за продажба № 

349/31.12.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 28 – 

32/30.11.2021 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.602.897 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри 

на град Добрич, находящ се на 

ул. „Сирма войвода“ №27, жк 

„Рилци“ 

 Сключен договор 

за продажба № 

351/09.02.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 28 – 

33/30.11.2021 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.905.477 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри 

на град Добрич (земеделска 

земя), находящ се в м. „Гаази 

Баба“ 

 Сключен договор 

за продажба № 

350/31.12.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 29 – 

22/21.12.2021 

Предложение за продажба на 

общински жилища – 

апартаменти 

 Сключени 

договори за 

продажба 

№468/25.02.2022г. 

№470/24.02.2022г. 



РЕШЕНИЕ 29 – 

23/21.12.2021 

Предложения за продажба на 

имоти – частна общинска 

собственост (лозя) находящи се 

в землището на град Добрич 

 Търг № 

1/21.04.2022 г.  

Сключени 

договори за 

продажба №  

813/13.05.2022 г.; 

815/18.05.2022 г.; 

816/23.05.2022 г.; 

РЕШЕНИЕ 29 – 

24/21.12.2021 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.902.335 по КККР на град 

Добрич, находящ се в 

местността „Гаази баба“ 

 Сключен договор 

за продажба № 

355/21.03.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 29 – 

25/21.12.2021 

Предложение за прекратяване на 

съсобственост в ПИ 

72624.902.336 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри 

на град Добрич (земеделска 

земя), находящ се в м. ”Гаази 

Баба” 

 Сключен договор 

за продажба № 

356/21.03.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 30 – 

31/25.01.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.601.1170, по КККР на гр. 

Добрич, находящ се на ул. 

„Капитан Петко войвода“ №15 

в кв. „Рилци“ 

 Сключен договор 

за продажба № 

353/18.02.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 30 – 

32/25.01.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.601.1169, по КККР на гр. 

Добрич, находящ се на ул. 

„Капитан Петко войвода“ №15 

в кв. „Рилци“ 

 Сключен договор 

за продажба № 

354/18.02.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 30 – 

33/25.01.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.601.1048, находящ се на 

ул. „Сима войвода“ №1 Б 

 Сключен договор 

за продажба № 

357/21.03.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 30 – 

34/25.01.2022 

Предложение за продажба на 

Поземлен имот с 

идентификатор 72624.604.348 

по КККР на град Добрич, 

находящ се на ул. „Армейска“ 

№9 – частна общинска 

собственост, по реда на чл. 35, 

ал. 3 от Закона за общинската 

собственост 

 Сключен договор 

за продажба № 

228/09.03.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 30 – 

35/25.01.2022 

Предложение за продажба на 

общински жилища – 

апартаменти 

 Сключени 

договори за 

продажба  

№469/28.02.2022г 

№472/14.04.2022г. 



№474/28.04.2022г. 

РЕШЕНИЕ 31 – 

19/22.02.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.601.338, по КККР на гр. 

Добрич, находящ се на ул. 

„Асеница“ №19а в кв. „Рилци“ 

 Сключен договор 

за продажба № 

358/17.03.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 31 – 

20/22.02.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.602.1066 по 

Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град 

Добрич, находящ се на бул. 

„Добруджа“ №198, жк „Рилци“ 

 Сключен договор 

за продажба № 

360/18.03.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 31 – 

21/22.02.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.602.522, находящ се на 

ул. „Чавдар войвода“ №16 

 Сключен договор 

за продажба № 

361/18.03.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 31 – 

23/29.03.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.901.17 по Кадастралната 

карта и кадастралните регистри 

на град Добрич, находящ се в 

местността „Алмалий“ 

 Сключен договор 

за продажба № 

359/17.03.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 32 – 

4/29.03.2022 

Промяна предназначението на 

част от жилищния фонд за 

настаняване под наем на 

граждани с установени 

жилищни нужди и 

определянето им като жилища 

от фонд резервен по реда на 

НРУУЖНННУРЖОЖФ на 

Община град Добрич, приета с 

Решение №24-4 от 19.09.2017г. 

на Общински съвет град 

Добрич, изм. и дом. с Решение 

№22-1/25.05.2021г. на 

Общински съвет град Добрич 

 Променено 

предназначение от 

основен общински 

фонд във фонд 

резервен на 4 бр. 

апартаменти от 

„Общежитие 

студентско“ бл. 1 - 

ап. 803 и ап. 805 и 

бл. 2, вх. А - ап. 22 

и ап. 23, в които 

към момента са 

настанени 

украински 

граждани. 

РЕШЕНИЕ 32 – 

6/29.03.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.622.4358 по 

Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град 

Добрич, находящ се на ул. „Цар 

Симеон“ №32 

 Сключен договор 

за продажба № 

363/27.04.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 32 – 

7/29.03.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.902.49 по КККР на град 

Добрич, находящ се в 

местността „Гаази баба“ 

 Сключен договор 

за продажба № 

366/18.05.2022 г. 



РЕШЕНИЕ 32 – 

8/29.03.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в поземлен 

имот с  идентификатор 

72624.902.360 по Кадастралната 

карта и кадастралните регистри 

на град Добрич (земеделска 

земя), находящ се в м. „Гаази 

Баба” 

 Сключен договор 

за продажба № 

364/29.04.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 32 – 

9/29.03.2022 

Предложение за продажба на 

общински жилища – 

апартаменти 

 Сключени 

договори за 

продажба 

 №473/27.04.2022 г. 

 №475/22.05.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 32 – 

10/29.03.2022 

Предложение за продажба на 

имоти – общинска собственост, 

по реда на чл. 35, ал. 1 от 

Закона за общинската 

собственост 

Търг № 1 

/21.04.2022 г. 

Не се явяват 

кандидати 

РЕШЕНИЕ 33 – 

19/26.04.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.604.335, находящ се на 

ул. „Армейска“ №38А 

 Сключен договор 

за продажба № 

369/26.05.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 33 – 

20/26.04.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.614.2658, находящ се на 

ул. „Александър 

Стамболийски“ №23 

 Сключен договор 

за продажба № 

370/03.06.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 33 – 

21/26.04.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.614.2659, находящ се на 

ул. „Брегалница“ №16 

 Сключен договор 

за продажба № 

371/03.06.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 33 – 

22/26.04.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.622.4363, находящ се на 

ул. „Цар Симеон“ №15 А 

 Сключен договор 

за продажба № 

367/26.05.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 33 – 

23/26.04.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.626.4647, находящ се на 

бул. „Трети март“ №23 

 Сключен договор 

за продажба № 

368/26.05.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 33 – 

24/26.04.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.906.378, по КККР на гр. 

Добрич, находящ се в 

местността „Гаази баба“ 

 Сключен договор 

за продажба № 

362/30.05.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 33 – 

25/26.04.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в поземлен 

имот с  идентификатор 

72624.906.497 по Кадастралната 

карта и кадастралните регистри 

на град Добрич (земеделска 

 Удължен срок за 

сключване на 

договор до 

23.09.2022 г. 



земя), находящ се в м. „Гаази 

баба“ 

РЕШЕНИЕ 33 – 

31/26.04.2022 

Предложения за продажба на 

имоти – частна общинска 

собственост (лозя), находящи се 

в землището на град Добрич 

 Предстои 

включване в търг 

РЕШЕНИЕ 33 – 

32/26.04.2022 

Предложение за продажба на 

общински жилища – 

апартаменти 

 Сключени 

договори за 

продажба  

№ 476/15.06.2022 г 

№477/17.06.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 34 – 

9/26.04.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.601.41 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри 

на град Добрич, находящ се на 

ул. „Господин Желязков“ №4А, 

жк „Рилци“ 

 В срок за 

сключване на 

договор 

РЕШЕНИЕ 34 – 

10/26.04.2022 

Предложения за продажба на 

имоти – частна общинска 

собственост (лозя) находящи се 

в землището на град Добрич 

 Предстои 

включване в търг 

 

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

собственост: 

 

Решение на 

ОбС  

Обект на решение Търг  Изпълнение 

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 №2 от 

28.04.2022 г. 

Сключен е договор 

за наем 

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  

 

Търг №2 от 

28.04.2022г. 

Търг № 4 от 

09.06.2022г. 

Не се явиха 

кандидати 

РЕШЕНИЕ 28 – 

24/30.11.2021 

Отдаване под наем на част от имот 

публична общинска собственост в сграда 

с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. 

„Димитър Петков” №5 

Търг № 2 от 

28.04.2022 г. 

Сключен договор 

за наем №ИА2-22-

4/27.05.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 28 – 

25/30.11.2021 

Отдаване под наем на имот публична 

общинска собственост – масивна 

едноетажна сграда (физкултурен салон) с 

идентификатор 72624.617.614.2 (бивше 

ОУ „Бачо Киро”) на ул. „Липите” №7 

Търг № 2 от 

28.04.2022 г. 

Търг № 4 от 

09.06.2022 г. 

Не се явиха 

кандидати 



РЕШЕНИЕ 28 – 

26/30.11.2021 

Отдаване под наем на помещение в 

сграда на ул. „Васил Левски“ №7 на 

„Български ветеринарен съюз“ 

Без търг Сключен договор 

за наем №ИА1-21-

77/23.12.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 30 – 

30/25.01.2022 

Отдаване под наем на част от имот 

публична общинска собственост в сграда 

с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. 

„Димитър Петков” №5 – кабинет 235 

Търг № 2 от 

28.04.2022 г. 

Сключен договор 

за наем №ИА2-22-

5/27.05.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 31 – 

24/22.02.2022 

Отдаване под наем на част от имот 

публична общинска собственост за 

поставяне на преместваем павилион, 

съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ 

Търг № 2 от 

28.04.2022 г. 

Сключен договор 

за наем №ЗА1-22-

9/26.05.2022г. 

РЕШЕНИЕ 31 – 

25/22.02.2022 

Отдаване под наем на части от имот 

публична общинска собственост в сграда 

с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. 

„Димитър Петков” №5 – помещение №1 

на първи етаж (в дясно от западния вход) 

Търг № 2 от 

28.04.2022 г.  

 

Търг №4 от 

09.06.2022 г. 

Не се явиха 

кандидати 

 

РЕШЕНИЕ 32 – 

5/29.03.2022 

Отдаване под наем на част от имот 

публична общинска собственост в сграда 

с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. 

„Димитър Петков” №5 – кабинети 233 и 

234 

Търг № 4 от 

09.06.2022 г. 

Сключени 

договори за наем 

№ИА2-22-15 и 

№ИА2-22-

15/04.07.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 33 – 

28/26.04.2022 

Отдаване под наем на част от имот 

публична общинска собственост в сграда 

с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. 

„Димитър Петков” №5 – кабинет 228 

Търг №4 от 

09.06.2022 г. 

Сключен договор 

за наем №ИА2-22-

17 

РЕШЕНИЕ 33 – 

29/26.04.2022 

Отдаване под наем на части от имоти- 

публична общинска собственост – Щанд 

№1, Щанд №3, Щанд №4/6, Магазин №8 

и Магазин №9 от сграда Хали, имоти 

находящи се на Централен кооперативен 

пазар 

 Предстои 

включване в търг 

РЕШЕНИЕ 33 – 

30/26.04.2022 

Предложение за отдаване под наем без 

търг на част от масивна двуетажна сграда 

с идентификатор 72624.614.2423.1, 

находяща се на адрес – ул. „Отец 

Паисий” №16, град Добрич на 

Сдружение „Добруджанци 27” 

Без търг Сключен договор 

за наем №ИА2-22-

7/06.06.2022 г. 

 

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

имоти, частна общинска собственост: 

 

Решение на ОбС  Обект на решение Изпълнение 

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 г. 

РЕШЕНИЕ 28 – 

13/30.11.2021 

Предложение за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване върху част 

Сключен договор №ИБ3-

21-78/29.12.2021 г. 



от общински поземлен имот с 

идентификатор 72624.615.9060 по КККР 

на град Добрич на Фондация „Свети 

Николай Чудотворец” 

РЕШЕНИЕ 32 – 

1/29.03.2022 

Предложение за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване върху част 

от имот – частна общинска собственост с 

идентификатор 72624.614.2423.1 на ул. 

„Отец Паисий“ №16 на Сдружение „НИЕ 

2020“ 

Сключен договор №ИБ2-

22-2/12.05.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 33 – 

3/26.04.2022 

Предложение за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване върху част 

от масивна двуетажна сграда, частна 

общинска собственост с идентификатор 

72624.614.2423.1 на ул. „Отец Паисий“ 

№16 на Народно читалище „Мевляна – 

2012“ 

Сключен договор №ИБ2-

22-6/27.05.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 33 – 

27/26.04.2022 

Учредяване право на строеж по реда на 

Закона за общинската собственост върху 

имот, частна общинска собственост УПИ 

XIII, кв.1 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Дружба 1,2 

и 4“ на град Добрич за изграждане на 

гараж 

Предстои провеждане на 

публичен търг 

РЕШЕНИЕ 34 – 

1/31.05.2022 

Учредяване на безвъзмездно право на 

ползване на помещение – частна общинска 

собственост, находящо се на ул. 

„Агликина поляна“ №19, представляващо 

имот с идентификатор 72624.619.214.9 по 

КККР на Добрич 

Сключен договор №ИБ3-

22-13/04.07.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 34 – 

2/31.05.2022 

Предложение за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване върху 

самостоятелен обект в сграда 

72624.623.249.1.5 на ул. „Васил Левски“ 

№7 на Народно читалище „Романо дром – 

2002“ 

Сключен договор №ИБ1-

22-11/22.06.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 34 – 

3/31.05.2022 

Предложение за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване върху 

имот – частна общинска собственост на ул. 

„Ивайло“ №27 на Сдружение „Интеретно в 

полза на обществото, образование, култура 

и регионално развитие в България и 

Европа – Добрич Бг“ 

Сключен договор №ИБ3-

22-14/04.07.2022 г. 

 

5. Решения, касаещи производство по отчуждаване 

 

Решение на ОбС  Обект изпълнение 

РЕШЕНИЕ 31 – 

17/22.02.2022 

Откриване на производство по отчуждаване на 

Поземлен имот с идентификатор №72624.433.112, 

Поземлен имот с идентификатор №72624.433.113, 

Поземлен имот с идентификатор №72624.433.127 и 

Издадени и изпълнени са 

заповеди за отчуждаване 

№№ 556, 557 и 

558/04.04.2022 г. на 



Поземлен имот с идентификатор №72624.433.128, 

по КККР на град Добрич, за „Разширение на 

гробищен парк“ на град Добрич 

Кмета на Община гр. 

Добрич 

 

 

ІІ. Решения относно дейности за привличане на средства от финансиращи 

програми/органи  

 

Решение на ОбС  Проект изпълнение 

РЕШЕНИЕ 27 – 

30/26.10.2021 
Кандидатстване с проект за проектиране и 

изграждане на нов физкултурен салон на 

територията на Основно училище „Хан Аспарух“, 

гр. Добрич 

Проектното 

предложение е подадено 

в срок. Не е одобрено. 

РЕШЕНИЕ 27 – 

17/26.10.2021 

Кандидатстване с проектно предложение 

„Възобновяема енергия и енергийна ефективност в 

община Добрич“ по открита процедура за подбор на 

проекти №BGENERGY-2.002 „Енергийна 

ефективност в сгради“, програма „Възобновяема 

енергия, енергийна ефективност, енергийна 

сигурност“ на Финансовия механизъм на 

европейското икономическо пространство 2014 – 

2021 

Проектното 

предложение е подадено 

в срок. Проектът е 

одобрен. Община град 

Добрич има подписан 

договор за финансиране 

и проектът е в 

изпълнение 

РЕШЕНИЕ 22 – 

3/25.05.2021 

Удължаване срока на договор за кредит 

№1098/12.08.2019 г. с „Фонд за органите на 

местното самоуправление в България – ФЛАГ“ 

ЕАД, отпуснат за изпълнение на проект ROBG-439 

„Подобряване на връзката с TEN-T мрежата в 

трансграничния регион Меджидия – Добрич“ по 

Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014 

– 2020 г., Приоритетна ос 1: Добре свързан регион, 

по договор 39250/04.04.2018 г. 

Решението е изпратено 

до „Фонд за органите на 

местното 

самоуправление в 

България – ФЛАГ“ ЕАД 

и на негова база 

договорът е анексиран 

РЕШЕНИЕ 27 – 

29/26.10.2021 

Участие в Процедура за подбор на проектни 

предложения по открита покана №3 „Климат“ по 

Резултат 4: „Повишена способност на местните 

общности да намаляват емисиите и да се адаптират 

към променящия се климат“ по Програма: 

„Опазване на околната среда и климатични 

промени“, финансирана от Финансовия механизъм 

на Европейското икономическо пространство 2014 – 

2021 г 

Проектното 

предложение е подадено 

в срок. Проектът е 

одобрен. Община град 

Добрич има подписан 

договор за финансиране 

и проектът е в 

изпълнение 

РЕШЕНИЕ 28 – 

23/30.11.2021 

Даване на съгласие общината да подаде проектно 

предложение по Процедура BG05SFOP001-4.007 

чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма Добро 

управление 2014 – 2020 г. с наименование: 

„Осигуряване функционирането на националната 

мрежа от областни информационни центрове (2022 – 

2023)“, Приоритетна ос №4 „Техническа помощ за 

управлението на ЕСИФ” 

Проектното 

предложение е подадено 

в срок. Проектът е 

одобрен. Община град 

Добрич има подписан 

договор за финансиране 

и проектът е в 

изпълнение 



РЕШЕНИЕ 32 – 

15/29.03.2022 

Даване на съгласие за кандидатстване на Община 

град Добрич пред фонд „Социална закрила” с 

проектно предложение „Подобряване условията на 

живот на децата и младежите с увреждания от 

Комплекс за социални услуги град Добрич“ и 

осигуряване на съфинансиране по проекта 

Решението е изпълнено. 

Проектът е в действие 

 

III. Решения касаещи изменение на устройствени планове 

 

Решение на ОбС  Обект на решение Изпълнение 

РЕШЕНИЕ 27 – 

6/26.10.2021 

Разрешаване изработването на Частично 

изменение (ЧИ) на Общ устройствен план 

(ОУП) и Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 

72624.123.95, в землището на град Добрич 

Изпълнено. Одобрено ЧИ 

на ОУП с Решение   

33-10/26.04.2022 и  

обнародвано в Държавен 

вестник 

РЕШЕНИЕ 27 – 

7/26.10.2021 

Разрешаване изработването на Частично 

изменение (ЧИ) на Общ устройствен план 

(ОУП) и Подробен устройствен план – План за 

регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) с обхват 

УПИ II-28, кв. 711, ЖК „Добротица“, град 

Добрич 

Изпълнено. Одобрено ЧИ 

на ОУП с Решение  

33-9/26.04.2022 и  

обнародвано в Държавен 

вестник 

РЕШЕНИЕ 27 – 

8/26.10.2021 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.904.532, местност „Гаази баба” 

в землището на град Добрич 

Изпълнено. ПУП-ПЗ 

одобрен със Заповед  

№ 29/07.01.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 27 – 

9/26.10.2021 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.904.533, местност „Гаази баба” 

в землището на град Добрич 

Изпълнено. ПУП-ПЗ 

одобрен със Заповед  

№ 28/07.01.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 27 – 

10/26.10.2021 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.905.419, местност „Гаази баба” 

в землището на град Добрич 

ПУП-ПЗ е приет от 

ОбЕСУТ. Чака издаване 

на заповед 

РЕШЕНИЕ 27 – 

11/26.10.2021 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.905.559, местност „Гаази баба” 

в землището на град Добрич 

Изпълнено. ПУП-ПЗ 

одобрен със Заповед № 

427 от 11.03.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 27 – 

12/26.10.2021 

Одобряване на Частично изменение (ЧИ) на 

Общ устройствен план на Община (ОУПО) град 

Добрич, с обхват ПИ 72624.608.1585 по КККР 

на град Добрич 

Изпълнено.  

Обнародвано в Държавен 

вестник 

РЕШЕНИЕ 27 – 

13/26.10.2021 

Одобряване на План-схема за поставяне на 

преместваеми обекти – фитнес на открито на 

площ до 87,00 кв. м в УПИ I, кв. 1 по 

регулационен и паркоустройствен план на 

градски парк „Свети Георги“, град Добрич, по 

реда на чл. 56, ал. 8 от ЗУТ 

Изпълнено. Издадено е 

разрешение за поставяне 



РЕШЕНИЕ 28 – 

2/30.11.2021 

Одобряване на Частично изменение (ЧИ) на 

Общ устройствен план на Община (ОУПО) град 

Добрич, с обхват ПИ 72624.190.43 по КККР на 

град Добрич 

Изпълнено.  

Обнародвано в Държавен 

вестник 

РЕШЕНИЕ 28 – 

3/30.11.201 

Разрешаване изработването на Частично 

изменение (ЧИ) на Общ устройствен план 

(ОУП) за ПИ 72624.176.102, в землището на 

град Добрич 

Изпълнено. ЧИ на ОУП е 

одобрен с Решение 34-12 

от 31.05.2022г. и 

обнародвано в Държавен 

вестник 

РЕШЕНИЕ 28 – 

4/30.11.2021 

Разрешаване изработването на Частично 

изменение (ЧИ) на Общ устройствен план 

(ОУП) за ПИ 72624.176.103, в землището на 

град Добрич 

Решението е връчено на 

възложителя 

РЕШЕНИЕ 28 – 

5/30.11.2021 

Разрешаване изработването на Частично 

изменение (ЧИ) на Общ устройствен план 

(ОУП) за ПИ 72624.176.104, в землището на 

град Добрич 

Решението е връчено на 

възложителя 

РЕШЕНИЕ 28 – 

6/30.11.2021 

Разрешаване изработването на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.603.78, по кадастралната карта 

на град Добрич 

Решението е връчено на 

възложителя. Преписката 

е в процедура по 

обявяване и последващо 

одобряване 

РЕШЕНИЕ 28 – 

7/30.11.2021 

Разрешаване изработването на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.603.98, по кадастралната карта 

на град Добрич 

Решението е връчено на 

възложителя 

РЕШЕНИЕ 28 – 

8/30.11.2021 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.440.25, местност „Пратера” в 

землището на град Добрич 

Изпълнено. ПУП-ПЗ е 

одобрен със Заповед  № 

940 от 10.06.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 28 – 

9/30.11.2021 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.440.27, местност „Пратера” в 

землището на град Добрич 

Изпълнено. ПУП-ПЗ е 

одобрен със Заповед  № 

939 от 10.06.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 28 – 

10/30.11.2021 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.904.564, местност „Гаази баба” 

в землището на град Добрич 

Изпълнено. ПУП-ПЗ е 

одобрен със Заповед  № 

596 от 12.04.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 28 – 

11/30.11.2021 

Даване на съгласие за изработване на изменение 

на Подробен устройствен план – план за 

регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ X – 

„за Бензиностанция“, кв. 1, ЖК „Балик – 

Йовково“ – Север, град Добрич 

Изпълнено. Изменение на 

ПУП-ПРЗ е одобрено със 

Заповед  № 404 от 

10.03.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 29 – 

16/21.12.2021 

Разрешаване изработването на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.308.61, по кадастралната карта 

на град Добрич 

Решението е връчено на 

възложителя 

РЕШЕНИЕ 30 – 

12/25.01.2022 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

Решението е връчено на 

възложителя 



ПЗ) на ПИ 72624.902.223, местност „Гаази баба” 

в землището на град Добрич 

РЕШЕНИЕ 30 – 

13/25.01.2022 

Одобряване на Подробен устройствен план – 

парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на 

техническата инфраструктура извън границите 

на населени места и селищни образувания 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 от ШК-4 

пред ПИ 72624.620.96, до ПИ 72624.447.41, град 

Добрич“ 

Изпълнено. Решението е 

обнародвано в Държавен 

вестник 

РЕШЕНИЕ 30 – 

14/25.01.2022 

Одобряване на Подробен устройствен план – 

парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на 

техническата инфраструктура извън границите 

на населени места и селищни образувания 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¸ град Добрич“ 

Изпълнено. Решението е 

обнародвано в Държавен 

вестник 

РЕШЕНИЕ 30 – 

15/25.01.2022 

Предложение за приемане на Планово задание и 

разрешаване изработването на изменение 

(актуализация) на ПУП – ПРЗ на Бизнес зона 

„ДОБРИЧ“, за изграждане на Индустриален 

парк 

Изменение на ПУП-ПРЗ е 

в процедура по обявяване. 

Предстои разглеждане от 

ОбЕСУТ 

РЕШЕНИЕ 30 – 

16/25.01.2022 

Одобряване на План-схеми за поставяне на два 

преместваеми обекта – въртележки на открито 

на площ до 4,00 кв. м всяка, в УПИ I, кв. 1 по 

регулационен и паркоустройствен план на 

градски парк „Свети Георги“, град Добрич, по 

реда на чл. 56, ал. 8 от ЗУТ 

Изпълнено. Издадено е 

разрешение за поставяне 

РЕШЕНИЕ 31 – 

8/22.02.2022 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.50.80, в землището на град 

Добрич 

Решението е връчено на 

възложителя 

РЕШЕНИЕ 31 – 

9/22.02.2022 

Разрешаване изработването на Проект за 

изменение на Подробен устройствен план – 

план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ I – „за 

КЖС“, кв. 547 и УПИ I – „за КЖС“, кв. 548 и 

улица от о.т. P244 до о.т. P248 по плана на ЖК 

„Русия 1“, град Добрич 

Изпълнено. Изменение на 

ПУП-ПРЗ е прието с 

Решение 35-25 от 

28.06.2022г. предстои 

изпращане за обнародване 

в Държавен вестник 

РЕШЕНИЕ 31 – 

10/22.02.2022 

Одобряване на Проект за изменение на 

Подробен устройствен план – план за регулация 

и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ II-1585, III-

1585 и IV в кв. 1110; УПИ I в кв. 1192 и улица от 

о.т. S140 до о.т. S151 по плана на ЖК „Север 1“, 

град Добрич 

Изпълнено. Решението е 

обнародвано в Държавен 

вестник 

РЕШЕНИЕ 31 – 

11/22.02.2022 

Даване на съгласие за изработване на проект за 

изменение на Подробен устройствен план – 

план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за 

Решението е връчено на 

възложителя. Изменение 

на ПУП-ПРЗ е в 



УПИ I –„за ЖС и ОДО“, УПИ XIII – „за ОДО“ и 

УПИ XIV – „за Озеленяване“, кв. 1267 и улица 

от о.т. S160 до о.т. S161, по плана на ЖК „Север 

2“, град Добрич 

процедура по одобряване. 

Предстои разглеждане от 

ОбЕСУТ 

РЕШЕНИЕ 31 – 

12/22.02.2022 

Даване на съгласие за изработване на проект за 

изменение на Подробен устройствен план – 

план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за 

УПИ II – „за училище“, кв. 100 на ЖК „Север 

3“, град Добрич 

Решението е връчено на 

възложителя. Изменение 

на ПУП-ПРЗ е в 

процедура по одобряване. 

Предстои разглеждане от 

ОбЕСУТ 

РЕШЕНИЕ 32 – 

18/29.03.2022 

Одобряване на Частично изменение (ЧИ) на 

Общ устройствен план на Община (ОУПО) град 

Добрич, с обхват ПИ 72624.2.997 по КККР на 

град Добрич 

Изпълнено. Решението е 

обнародвано в Държавен 

вестник 

РЕШЕНИЕ 32 – 

19/29.03.2022 

Одобряване на Частично изменение (ЧИ) на 

Общ устройствен план на Община (ОУПО) град 

Добрич, с обхват ПИ 72624.134.78 по КККР на 

град Добрич 

Изпълнено. Решението е 

обнародвано в Държавен 

вестник 

РЕШЕНИЕ 32 – 

21/29.03.2022 

Одобряване на Подробен устройствен план – 

парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на 

техническата инфраструктура извън границите 

на населени места и селищни образувания за ПИ 

72624.171.5, 72624.123.805 и 72624.174.58 в 

землището на град Добрич за обект: 

„Електрозахранване 20kV, на „Складова база“. 

Кабелна линия 20kV. БКТП 1 х 1000kVA; 

20/0.4kV, в ПИ 72624.171.1, кв. Рилци, общ. град 

Добрич, обл. Добрич“ 

Изпълнено. Решението е 

обнародвано в Държавен 

вестник 

РЕШЕНИЕ 32 – 

22/29.03.2022 

Разрешаване изработването на Частично 

изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на 

Община (ОУПО) град Добрич, за ПИ 

72624.608.1860, отреден за УПИ X-„за ОДО“, 

кв. 1124, ЖК „Север 1“, град Добрич 

Решението е връчено на 

възложителя 

РЕШЕНИЕ 32 – 

23/29.03.2022 

Разрешаване изработването на Частично 

изменение (ЧИ) на Общ устройствен план 

(ОУП) и Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 72624.2.754, 

местност „Лозя Богдан“ в землището на град 

Добрич 

Решението е връчено на 

възложителя 

РЕШЕНИЕ 32 – 

24/29.03.2022 

Разрешаване изработването на Частично 

изменение (ЧИ) на Общ устройствен план 

(ОУП) и Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 72624.443.84 

– урбанизирана територия „за Стадион“ в 

землището на град Добрич 

Решението е връчено на 

възложителя 

РЕШЕНИЕ 32 – 

25/29.03.2022 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.903.19, местност „Гаази баба” 

в землището на град Добрич 

Изпълнено. ПУП-ПЗ е 

одобрен със Заповед  № 

1037 от 29.06.2022 г. 



РЕШЕНИЕ 32 – 

26/29.03.2022 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.905.343, местност „Гаази баба” 

в землището на град Добрич 

Изпълнено. ПУП-ПЗ е 

одобрен със Заповед  № 

1038 от 29.06.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 32 – 

27/29.03.2022 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.902.224, местност „Гаази баба” 

в землището на град Добрич 

Решението е връчено на 

възложителя. ПУП-ПЗ е в 

процедура по обявяване. 

Предстои приемане от 

ОбЕСУТ 

РЕШЕНИЕ 32 – 

28/29.03.2022 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.904.114, местност „Гаази баба” 

в землището на град Добрич 

Решението е връчено на 

възложителя 

РЕШЕНИЕ 32 – 

29/29.03.2022 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.447.458 в землището на град 

Добрич 

Решението е връчено на 

възложителя 

РЕШЕНИЕ 33 – 

9/26.04.2022 

Одобряване на Частично изменение на Общ 

устройствен план на Община (ЧИ на ОУПО) 

град Добрич за УПИ II-28, кв. 711 на ЖК 

„Добротица“, град Добрич 

Изпълнено. Решението е 

обнародвано в Държавен 

вестник 

РЕШЕНИЕ 33 – 

10/26.04.2022 

Одобряване на Частично изменение (ЧИ) на 

Общ устройствен план на Община (ОУПО) град 

Добрич, за ПИ 72624.123.95 по КККР на град 

Добрич 

Изпълнено. Решението е 

обнародвано в Държавен 

вестник 

РЕШЕНИЕ 33 – 

11/26.04.2022 

Разрешаване изработването на Подробен 

устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) 

за ПИ 72624.176.101, за обект: „Осигуряване на 

транспортен достъп до ПИ 72624.176.104, 

землище на град Добрич 

Решението е връчено на 

възложителя 

РЕШЕНИЕ 33 – 

14/26.04.2022 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.905.164, местност „Гаази баба” 

в землището на град Добрич 

Решението е връчено на 

възложителя 

РЕШЕНИЕ 33 – 

15/26.04.2022 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.440.28, местност „Пратера” в 

землището на град Добрич 

Решението е връчено на 

възложителя 

РЕШЕНИЕ 33 – 

16/26.04.2022 

Даване на съгласие за изработване на изменение 

на Подробен устройствен план – план за 

регулация (ПУП-ПР) за УПИ IV – „за 

Трафопост и озеленяване“, УПИ V и УПИ VII, 

кв. 735, ЖК „Добротица“, град Добрич 

Решението е връчено на 

възложителя. Изменение 

на ПУП-ПРЗ е в 

процедура по одобряване 

Предстои приемане от 

ОбЕСУТ 

РЕШЕНИЕ 33 – 

17/26.04.2022 

Одобряване на План-схема за разполагане на 

сезонна тераса към снек-бар „Мечока Бен“, 

градски парк „Свети Георги“, град Добрич, по 

реда на чл. 56, ал. 8 от ЗУТ 

Изпълнено. Издадено е 

разрешение за поставяне 



РЕШЕНИЕ 34 – 

12/31.05.2022 

Одобряване на Частично изменение (ЧИ) на 

Общ устройствен план на Община (ОУПО) град 

Добрич, за ПИ 72624.176.102 по КККР на град 

Добрич 

Изпълнено. Решението е 

обнародвано в Държавен 

вестник 

РЕШЕНИЕ 34 – 

13/31.05.2022 

Разрешаване изработването на Подробен 

устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) 

за елементите на техническата инфраструктура 

извън границите на урбанизираните територии, 

за ПИ 72624.619.411, за обекти: 

„Електрозахранване на търговски обект – 

магазин за моторни машини със сервиз и склад в 

ПИ 72624.301.22, град Добрич“ и „Захранващ 

водопровод за търговски обект – магазин за 

моторни машини със сервиз и склад в ПИ 

72624.301.22, град Добрич“ 

Решението е връчено на 

възложителя 

 

IV. Други решения 

 

Решение на ОбС  Тема Изпълнение 

РЕШЕНИЕ 19 – 

24/30.03.2021  

Предложение за предоставяне на 

възмездна финансова помощ в размер 

на 56 175,00 лв. за осъществяване на 2 

проекта от Фондация „Св. Николай 

Чудотворец“ 

Решението е изпълнено. 

Възмездната финансова помощ е 

отпусната. Сумата е възстановена 

в упоменатия в решението на ОбС 

срок – 28.02.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 28 – 

22/30.11.2022 

Освобождаване и назначаване на 

ликвидатор на „Комуналефект” ЕООД – 

в ликвидация ЕИК 000840182 

Решението е изпълнено. Назначен 

е нов ликвидатор на дружеството 

РЕШЕНИЕ 29 – 

19/21.12.2021 
Предложение за провеждане на 

публичен търг с тайно наддаване за 

продажба на дървен материал за огрев 

Решението е изпълнено. Търгът е 

проведен на 27.01.2022 г. 

Резултатите от търга са обявени, 

има фирма, спечелила търга 

РЕШЕНИЕ 30 – 

23/25.01.2022 

Даване на съгласие на „Диагностично-

консултативен център – I – Добрич“ 

ЕООД, ЕИК 124140855 за закупуване 

на дълготрайни материални активи 

Решението е изпратено на 

управителя на „Диагностично-

консултативен център – I – 

Добрич“ ЕООД за сведение и 

изпълнение. Закупена е 

ултразвукова медицинска 

апаратура – ехографска система с 

конвексен трансдюсер и 

термовидеопринтер 

РЕШЕНИЕ 31 – 

2/22.02.2022 

Приемане на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба за 

организацията, безопасността на 

движението и дисциплината на 

водачите на превозни средства и 

пешеходците на територията на Община 

град Добрич 

Наредбата е приета. Влиза в сила 

при въвеждане на Системата за 

централизирано управление на 

„синя зона” 2022 г.  

РЕШЕНИЕ 31 – 

5/22.02.2022 

Откриване на процедура за 

провеждане на конкурс за избор на 

Във връзка с промяна в 

Нормативната уредба се внесе 

нова докладна записка, която се 



управител на „ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – I – 

ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК: 124140855 

прие с РЕШЕНИЕ 32 – 

14/29.03.2022 

РЕШЕНИЕ 31 – 

15/22.02.2022 

Възлагане на извършване на 

обществен превоз на пътници по 

утвърдена общинска транспортна 

схема на град Добрич чрез сключване 

на договор за пряко възлагане на 

обществен превоз на пътници с 

„Градски транспорт Добрич“ ЕООД, 

ЕИК:202966915, като вътрешен 

оператор по смисъла на Наредба №2 

от 15.03.2002 г. за условията и реда за 

утвърждаване на транспортни схеми и 

за осъществяване на обществени 

превози на пътници с автобуси и 

Регламент (ЕО) №1370/2007 на 

Европейския парламент и на съвета 

от 23 октомври 2007 година относно 

обществените услуги за пътнически 

превоз с железопътен и автомобилен 

транспорт и отмяна регламенти 

(ЕИО) №1191/69 и (ЕИО) №1107/70 

на Съвета 

Решението е изпълнено. 

Договорът е сключен на 

01.06.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 32 – 

12/29.03.2022 

Поставяне на паметна плоча на 

фасадата на СУ „Св. св. Кирил и 

Методий“ 

Решението е изпълнено. 

Паметната плоча е поставена и 

официално открита на 11.05.2022 

г. 

РЕШЕНИЕ 32 – 

13/29.03.2022 

Даване на съгласие на 

„Диагностично-консултативен център 

I – Добрич“ ЕООД, ЕИК 124140855 за 

закупуване на дълготрайни 

материални активи 

Решението е изпратено на 

управителя на „Диагностично-

консултативен център – I – 

Добрич“ ЕООД за сведение и 

изпълнение. Закупено е 

физиотерапевтично оборудване 

РЕШЕНИЕ 32 – 

14/29.03.2022 

Откриване на процедура за 

провеждане на конкурс за избор на 

управител на „Диагностично-

консултативен център – I Добрич” 

ЕООД, ЕИК: 124140855 

Решението е изпълнено и е 

проведен конкурс за избор на 

управител 

РЕШЕНИЕ 32 – 

34/29.03.2022 

Откриване на процедура за 

провеждане на конкурс за избор на 

управител на „СТОЛОВЕ” ЕООД, 

ЕИК: 834025865 

Решението е изпълнено и е 

проведен конкурс за избор на 

управител 



РЕШЕНИЕ 32 – 

35/29.03.2022 

Определяне на Работна група за 

промяна на Наредба за условията и 

реда за упражняване на правата на 

собственост на Община град Добрич 

в търговски дружества с общинско 

участие в капитала и за участието на 

Общината в граждански дружества и 

в сдружения с нестопанска цел и 

сключването на договори за 

съвместна дейност. 

Решението е изпълнено. 

Определена е работна група, която 

е в процес на промяна на 

Наредбата 

РЕШЕНИЕ 32 – 

40.1/29.03.2022 

Предложение за отпускане на целева 

помощ в размер на 10 000 лв. за гр. 

Первомайск, Украйна 

Решението е изпълнено. Закупени 

са медицински консумативи на 

стойност 9 623,94 лв. 

Консумативите са предадени с 

приемно-предавателен протокол 

на представител на гр. Первомайск 

на 11.05.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 33 – 

45/26.04.2022 

Удължаване срока на ликвидация на 

„Комуналефект” ЕООД – в 

ликвидация ЕИК: 000840182. 

Освобождаване и назначаване на 

ликвидатор на дружеството 

Удължаване срока на ликвидация 

на „Комуналефект” ЕООД – в 

ликвидация ЕИК: 000840182. 

Освобождаване и назначаване на 

ликвидатор на дружеството. 

Решението е изпълнено. Срокът на 

ликвидацията е удължен до 

31.12.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 33 – 

46/26.04.2022 

Откриване на процедура за 

определяне на съдебни заседатели 

към Окръжен съд – Добрич 

Решението е изпълнено. 

Процедурата е открита. Срокът за 

подаване на документите за 

кандидатстване беше до 

15.06.2022 г. Изслушването на 

кандидатите за съдебни заседатели 

се проведе на 14.07.2022 г. 

 

РЕШЕНИЕ 34 – 

14/31.05.2022 

Даване на съгласие на 

„Диагностично-консултативен център 

– I – Добрич“ ЕООД, ЕИК 124140855 

за закупуване на дълготраен 

материален актив 

Решението е изпратено на 

управителя на „Диагностично-

консултативен център – I – 

Добрич“ ЕООД за сведение и 

изпълнение. Закупен е котел за 

отоплителна инсталация 

РЕШЕНИЕ 34 – 

26/31.05.2022 

Създаване на Временна комисия във 

връзка с развитието на АЕМО 

„Стария Добрич“ 

Решението е изпълнено -

временната комисия е създадена. 

Първата работна среща на 

комисията се състоя на 22.06.2022 

г., а следващата се проведе на 

20.07.2022 г. 

 

Приет с Решение № 36-8 от 28.07.2022 г. 

На Общински съвет град Добрич 

 
Дата на публикуване: 16.08.2022 г 


