
Приложение 

 

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич 

от страна на общинската администрация  

за второто 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 36 – 

18/28.07.2022 г. 

Предложение за 

изменение на 

концесионен договор № 

16 от 28.01.2003 г., за 

предоставяне на концесия 

върху имот, публична 

общинска собственост: 

Обект за обществено 

хранене, град Добрич 

С решение № 36 – 18 от 28.07.2022 година, 

Общински съвет град Добрич прие 

предложение с вх. рег. индекс № 70-00-1187 от 

30.05.2022 г., допълнено със заявления № 94Х-

00-92 от 24.06.2022 г. и № 94Х-00-92 от 

12.07.2022 г. от концесионера “Житен клас” 

ООД за изменение на концесионен договор № 

16 от 28.01.2003 г., за предоставяне на 

концесия върху обект публична общинска 

собственост, представляващ обект за 

обществено хранене със застроена площ до 50 

кв. м., на един етаж, изграден със средства на 

концесионера върху част от пространството, 

заключено между ул. „Ч. Храбър” и ул. „Цар 

Петър”, град Добрич, за удължаване с една 

трета от срокa, определен с концесионния 

договор. Концесионерът е уведомен за 

решението на ОбС. Съставено и подписано е 

допълнително споразумение за изменение на 

концесионния договор. Обявление за 

изменение на възложената концесия е 

публикувано в електронния сайт на Държавен 

вестник и е отразено в Националния 

концесионен регистър. Промените са отразени 

в общинския концесионен регистър. 

Подготвени и изпратени са писма до: 

Прокуратура, дирекция БФ, ОбС и др. 

Решението е изпълнено. 

РЕШЕНИЕ 37 – 

7/20.09.2022 г. 

Годишен отчет за 2021 г. 

на Кмета на Община град 

Добрич, за изпълнението 

на Плана за действие за 

общинските концесии за 

периода 2021 г. – 2027 г. 

на Община град Добрич и 

на концесионните 

договори. 

С решение 37 – 7 от 20.09.2022 г., Общински 

съвет град Добрич одобри годишния отчет за 

2021 г. на Кмета на Община град Добрич, за 

изпълнението на Плана за действие за 

общинските концесии за периода 2021 г. – 

2027 г. на Община град Добрич и на 

концесионните договори. В изпълнение на 

Решението годишният отчет е изпратен до 

МС, като същия е публикуван в НКР на 

24.10.2022 г. Подготвени са 51 бр. формуляра с 



необходимата информация  за изпълнение на 

концесионните договори, като същите са 

публикувани в НКР. Подготвени и изпратени 

са 30 бр. уведомителни писма до 

концесионери. 

РЕШЕНИЕ 37 – 

8/20.09.2022 г. 

Предложение за 

прекратяване на договор 

№ 29 от 26.05.2003 г., за 

предоставяне на концесия 

върху имот, публична 

общинска собственост: 

„Работилница за графика 

и рисувана керамика”, 

находящ се в АЕМО 

„Стария Добрич”, град 

Добрич 

С решение № 37 – 8 от 20.09.2022 година, 

Общински съвет град Добрич прие 

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

1565 от 26.07.2022 г. от концесионера ЕТ 

„ВИЛАНА – ВЕЛИНА ХРИСТОВА 

ГОСПОДИНОВА”, за прекратяване по 

взаимно съгласие на договор № 29 от 

26.05.2003 г. за предоставяне на концесия 

върху имот, публична общинска собственост: 

„Работилница за графика и рисувана 

керамика”, находящ се в АЕМО „Стария 

Добрич”, град Добрич, по взаимно съгласие, 

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 40 – 

1/29.11.2022 г. 

Предложение за 

прекратяване на договор 

№ 52 от 25.01.2005 г. за 

предоставяне на концесия 

върху част от нежилищен 

имот, публична общинска 

собственост: „Обект за 

обществено хранене № 2” 

в Градски парк „Св. 

Георги”, град Добрич 

С решение № 40 – 1 от 29.11.2022 

година, Общински съвет град Добрич прие 

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

2080 от 25.10.2022 г. от концесионера ЕТ 

“ГЕОРГИ НИКОЛОВ-ДЖОРДЖ-ИВИЛИНА 

ПЕТРОВА”, представляван от Ивилина 

Бончева Петрова, за прекратяване по взаимно 

съгласие на договор № 52 от 25.01.2005 г., за 

предоставяне на концесия върху обект, 

представляващ част от нежилищен имот, 

публична общинска собственост, част от 

Градски парк “Свети Георги”, гр. Добрич: 

“Обект за обществено хранене № 2”, изграден 

със средства на концесионера. 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 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 – 

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 32 – 

10/29.03.2022 

Предложение за продажба на 

имоти – общинска собственост, 

по реда на чл. 35, ал. 1 от 

Закона за общинската 

собственост 

 Сключен договор 

№ 819/01.09.2022 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 

земя), находящ се в м. „Гаази 

баба“ 

 Сключен договор 

за продажба № 

378/10.10.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 33 – 

31/26.04.2022 

Предложения за продажба на 

имоти – частна общинска 

собственост (лозя), находящи се 

в землището на град Добрич 

 Сключени 

договори №№ 

820/05.09.22 г., 

823/14.09.22 г. и 

826/15.09.22 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“ 

 Сключен договор 

за продажба 

№372/12.07.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 34 – 

10/26.04.2022 

Предложения за продажба на 

имоти – частна общинска 

собственост (лозя) находящи се 

в землището на град Добрич 

 Сключени 

договори №№ 

822/05.09.22 г., 

821/08.09.22 г.; 

824/15.09.22 г. и 

825/15.09.22 г. 

РЕШЕНИЕ 35 – 

14/28.06.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.902.224, по КККР на гр. 

Добрич, находящ се в 

местността „Гаази баба“ 

 Сключен договор 

за продажба 

№373/26.07.2022 г. 



РЕШЕНИЕ 35 – 

15/28.06.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.601.1060 по 

кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град 

Добрич, находящ се на ул. 

„Княз Александър Батенберг“ 

№47, жк „Рилци“ 

 Сключен договор 

за продажба 

№374/28.07.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 35 – 

16/28.06.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.602.725 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри 

на град Добрич, находящ се на 

ул. „Петър Берон“ №12, жк 

„Рилци“ 

 Сключен договор 

за продажба 

№375/25.07.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 35 – 

17/28.06.2022 

Предложение за продажба на 

Поземлен имот с 

идентификатор 72624.613.706 

по КККР на град Добрич, 

находящ се на ул. „Агликина 

поляна“ №96 – частна 

общинска собственост, по реда 

на чл. 35, ал. 3 от Закона за 

общинската собственост 

 Сключен договор 

за продажба 

№229/19.07.2022 г 

РЕШЕНИЕ 35 – 

18/28.06.2022 

Предложение за продажба на 

общински жилища – 

апартаменти 

 Сключени 

договори 

№ 478/22.07.22 г. 

№ 485/30.09.22 г. 

№ 484/09.09.22 г 

№ 486/25.10. 22 г. 

РЕШЕНИЕ 36 – 

12/28.07.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.601.326, по КККР на гр. 

Добрич, находящ се на ул. 

„Твърдица“ № 33 

 Сключен договор 

за продажба 

№377/27.09.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 36 – 

13/28.07.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.604.448, по КККР на гр. 

Добрич, находящ се на ул. 

„Войнишка“ № 9 

 Сключен договор 

за продажба 

№376/01.09.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 36 – 

17/28.07.2022 

Предложение за продажба на 

общински жилища – 

апартаменти 

 Сключени 

договори 

№  481/26.08.22 г. 

№ 482/30.08.22 г. 

№ 483/30.08. 22 г 

№ 489/02.12. 22 г. 

РЕШЕНИЕ 37 – 

22/20.09.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.621.395, находящ се в жк. 

„Добротица“ 

 Изменено с 

Решение №40-

17/29.11.2022 г. 



РЕШЕНИЕ 37 – 

25/20.09.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.601.409 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри 

на град Добрич, находящ се на 

ул. „Твърдица“ №17, жк. 

„Рилци“ 

 Сключен договор 

за продажба 

№380/31.10.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 37 – 

26/20.09.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.621.396, находящ се в жк. 

„Добротица“ 

 Сключен договор 

за продажба 

№381/21.10.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 37 – 

28/20.09.2022 

Предложение за продажба на 

Поземлен имот с 

идентификатор 72624.619.8 по 

КККР на град Добрич, находящ 

се на ул. „Генерал Георги 

Попов“ №6 – частна общинска 

собственост, по реда на чл. 35, 

ал. 3 от Закона за общинската 

собственост 

 Сключен договор 

за продажба 

№230/19.12.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 37 – 

29/20.09.2022 

Предложение за продажба на 

Поземлен имот с 

идентификатор 72624.606.263 

по КККР на град Добрич, 

находящ се на ул. „Загоре“ №29 

– частна общинска собственост, 

по реда на чл. 35, ал. 3 от 

Закона за общинската 

собственост 

 Сключен договор 

за продажба 

№232/21.11.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 37 – 

30/20.09.2022 

Предложение за продажба на 

Поземлен имот с 

идентификатор 72624.625.398 

по КККР на град Добрич, 

находящ се на ул. „Д-р К. 

Стоилов“ №3 – частна 

общинска собственост, по реда 

на чл. 35, ал. 3 от Закона за 

общинската собственост 

 Сключен договор 

за продажба 

№231/18.10.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 37 – 

31/20.09.2022 

Предложение за продажба на 

общински жилища – 

апартаменти 

 

 Сключени 

договори 

№490/08.12.22 

№487/08.11.22 

№488/06.12.22 

РЕШЕНИЕ 37 – 

33/20.09.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.905.509, по КККР на гр. 

Добрич, находящ се в 

местността „Гаази баба“ 

 Сключен договор 

за продажба 

№379/20.10.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 39 – 

4/25.10.2022 

Предложения за продажба на 

земеделски земи – лозя, 

 В процес на 

изпълнение 



находящи се в землището на 

град Добрич 

РЕШЕНИЕ 39 – 

21/25.10.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.620.63, находящ се в жк 

„Дружба“ 

 Сключен договор 

за продажба 

№382/12.12.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 40 – 

5/29.11.2022 

Прекратяване на съсобственост 

чрез делба на ПИ 

72624.615.5820 (стар 

идентификатор) по КККР на 

град Добрич, от който са 

произлезли ПИ 72624.615.5821 

и ПИ 72624.615.5822 по 

Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град 

Добрич 

 В процес на 

изпълнение 

РЕШЕНИЕ 40 – 

6/29.11.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.623.640, находящ се на 

ул. „Руен“ № 3-5 

 Сключен договор 

за продажба 

№383/30.12.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 40 – 

7/29.11.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.633.41, находящ се на 

бул. „Трети март“ №102 

 В процес на 

изпълнение; 

Заповед 

№2176/21.12.2022 

г. 

РЕШЕНИЕ 40 – 

8/29.11.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.633.43, находящ се на 

бул. „Трети март“ №102 

 В процес на 

изпълнение; 

Заповед 

№2179/21.12.2022 

г. 

РЕШЕНИЕ 40 – 

9/29.11.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.633.44, находящ се на 

бул. „Трети март“ №102 

 В процес на 

изпълнение; 

Заповед 

№2169/21.12.2022 

г. 

РЕШЕНИЕ 40 – 

10/29.11.2022 

Предложение за продажба на 

Поземлен имот с 

идентификатор 72624.614.2292 

по КККР на град Добрич, 

находящ се на ул. „Ген. 

Цимерман“ №28 – частна 

общинска собственост, по реда 

на чл. 35, ал. 3 от Закона за 

общинската собственост 

 В процес на 

изпълнение; 

Заповед 

№2174/21.12.2022 

г. 

РЕШЕНИЕ 40 – 

11/29.11.2022 

Предложение за продажба на 

Поземлен имот с 

идентификатор 72624.615.3386 

по КККР на град Добрич, 

находящ се на ул. „Осми март“ 

№35 – частна общинска 

 Сключен договор 

за продажба 

№233/18.01.2023 г. 



собственост, по реда на чл. 35, 

ал. 3 от Закона за общинската 

собственост 

РЕШЕНИЕ 40 – 

12/29.11.2022 

Предложение за продажба на 

общински жилища – 

апартаменти 

 Сключени  

договори 

№492/23.12.22г. 

№493/23.12.22г 

№494/23.12.22г 

№491/30.12.22г. 

РЕШЕНИЕ 40 – 

13/29.11.2022 

Предложения за продажба на 

земеделски земи – лозя, 

находящи се в землището на 

град Добрич 

 В процес на 

изпълнение 

РЕШЕНИЕ 40 – 

15/29.11.2022 

Предложение за продажба на 

урегулирани поземлени имоти – 

общинска собственост, по реда 

на Закона за общинската 

собственост. Продажба на 

урегулирани поземлени имоти в 

гр. Добрич – „Боряна“, 

„Железничарска“ и жк 

„Дружба“ 

 В процес на 

изпълнение 

РЕШЕНИЕ 40 – 

16/29.11.2022 

Предложение за продажба на 

урегулирани поземлени имоти – 

общинска собственост, по реда 

на Закона за общинската 

собственост. Продажба на 

урегулирани поземлени имоти в 

гр. Добрич – жк „Запад“, кв. 

Рилци 

 В процес на 

изпълнение 

РЕШЕНИЕ 41 – 

14/20.12.2022 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.602.773, находящ се в кв. 

„Рилци“, ул. „Победа“ №6 

 В процес на 

изпълнение; 

Заповед 

№25/06.01.2023 г. 

 

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

собственост: 

 

Решение на 

ОбС  

Обект на решение Търг  Изпълнение 

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 № 4 от 

09.06.2022г. 

Търг № 6 от 

09.09.2022 г. 

Търг № 8 от 

09.12.2022 г  

Не се явиха 

кандидати 

РЕШЕНИЕ 28 – 

25/30.11.2021 

Отдаване под наем на имот публична 

общинска собственост – масивна 

едноетажна сграда (физкултурен салон) с 

Търг № 2 от 

28.04.2022 г. 

Търг № 4 от 

09.06.2022 г. 

Не се явиха 

кандидати 



идентификатор 72624.617.614.2 (бивше 

ОУ „Бачо Киро”) на ул. „Липите” №7 

Търг № 6 от 

09.09.2022 г. 

Търг № 8 от 

09.12.2022 г 

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 №4 от 

09.06.2022 г. 

Търг № 6 от 

09.09.2022 г. 

Търг № 8 от 

09.12.2022 г 

Не се явиха 

кандидати 

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 

Търг № 2 от 

25.08.2022 г. 

 

Не се явиха 

кандидати  

РЕШЕНИЕ 35 – 

11/28.06.2022 

Обявяване на имот – публична общинска 

собственост за частна общинска 

собственост 

 Съставен Акт за 

частна общинска 

собственост 

№5654/13.07.2022 

г. 

РЕШЕНИЕ 35 – 

13/28.06.2022 

Отдаване под наем на част от имот 

частна общинска собственост за 

поставяне на преместваем обект-

павилион, съгласно одобрена схема по 

чл. 56 от ЗУТ 

Търг № 6 от 

09.09.2022 г 

Сключен договор 

за наем  

РЕШЕНИЕ 36 – 

15/28.07.2022 

Отдаване под наем на част от имот 

публична общинска собственост за 

поставяне на преместваем павилион по 

ул. „Димитър Петков“ 

Търг № 6 от 

09.09.2022 г 

Сключен договор 

за наем 

РЕШЕНИЕ 36 – 

16/28.07.2022 

Отдаване под наем на части от имоти 

публична общинска собственост за 

поставяне на преместваеми павилиони, 

съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ 

Търг № 6 от 

09.09.2022 г. 

Сключени 

договори за наем 

РЕШЕНИЕ 37 – 

5/20.09.2022 

Обявяване на имот – публична общинска 

собственост за частна общинска 

собственост (ПИ 72624.620.96 по КККР 

на град Добрич) 

 

 Съставен Акт за 

частна общинска 

собственост 

№5681/10.10.2022 

г. 

РЕШЕНИЕ 37 – 

9/20.09.2022 

Отдаване под наем на общински полски 

пътища за стопанската 2022 – 2023 

година 

 

 Сключени 17 

договори за 

отдаване под наем 

РЕШЕНИЕ 39 – 

23/25.10.2022 

Отдаване под наем на част от имот 

публична общинска собственост в сграда 

с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. 

„Димитър Петков” №5 

Търг № 8 от 

09.12.2022 г. 

Сключен договор 

за наем 

РЕШЕНИЕ 39 – 

24/25.10.2022 

Отдаване под наем на части от имоти 

публична общинска собственост за 

Търг № 8 от 

09.12.2022 г. 

Сключени са 6 

договори за наем 



поставяне на Рекламно-информационни 

елементи – 6 позиции 

 

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

имоти, частна общинска собственост: 

 

Решение на ОбС  Обект на решение Изпълнение 

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 

Сключен договор № 

2429/01.09.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 36 – 

4/28.07.2022 

Промяна предназначението и учредяване 

право на безвъзмездно ползване върху 

общински имот – самостоятелен обект в 

сграда с идентификатор 

72624.604.472.1.116 по КККР на град 

Добрич находящ се на адрес: град Добрич, 

ул. „Силистра“, бл. 53, вх. В, ет. 8, ап. 16 

на Фондация „Св. Николай Чудотворец“ 

Сключен Договор № ДА-1-

2022/13.10.2022г. за срок от 

5 години за безвъзмездно 

право на ползване 

РЕШЕНИЕ 37 – 

6/20.09.2022 

Предложение за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване върху част 

от поземлен имот с идентификатор 

№72624.604.1039 (стар номер 

72624.604.357) по КККР на град Добрич в 

размер на 10 (десет) декара на Сдружение 

„Оперативна група Еър Софт – Спортен 

клуб“ 

Сключен договор № ИБ1-

22-25/21.10.2022 г. за 

безвъзмездно право на 

ползване 

РЕШЕНИЕ 37 – 

23/20.09.2022 

Учредяване право на пристрояване във 

връзка с одобрен проект за обект: 

„Преустройство и разширение на 

съществуващи офиси в жилище в УПИ I, 

кв. 547 по Кадастрален и ЗРП на ЖК 

„Русия 1”, град Добрич 

Сключен договор 

№2430/2022 г. 

РЕШЕНИЕ 39 – 

19/25.10.2022 

Учредяване право на строеж по реда на 

Закона за общинската собственост върху 

имот – частна общинска собственост УПИ 

VI, кв. 37 по Кадастрален и ЗРП на ЖК 

„Балик – Йовково” – Юг на град Добрич за 

изграждане на гараж за инвалидна количка 

Сключен договор 

№2432/2022 г. 

РЕШЕНИЕ 39 – 

20/25.10.2022 

Учредяване право на надстрояване във 

връзка с одобрен проект за обект: 

„Преустройство на подпокривно 

пространство за жилищни нужди с надзид 

до 1.50 м. в УПИ VII-216, кв. 15 по 

Кадастрален и ПРЗ на ЖК „Запад” на град 

Добрич, (сграда с идентификатор 

72624.604.216.1), ул. „Хан Тервел“ №143 

Сключен договор 

№2431/2022 г. 

 



5. Решения, касаещи производство по отчуждаване 

 

Решение на ОбС  Обект изпълнение 

РЕШЕНИЕ 36 – 

11/28.07.2022 

Откриване на производство по отчуждаване  на 

Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.105, 

Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.106 и 

Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.168, 

по КККР на град Добрич, за „Разширение на 

гробищен парк“ на град Добрич 

Имотите са отчуждени 

със Заповеди №№ 1442; 

1443 и 1444/30.08.2022 г.  

 

 

ІІ. Решения относно дейности за привличане на средства от финансиращи 

програми/органи  

 

Решение на ОбС  Проект 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.  

Проектът е изпълнен 

успешно и отчетен.  

РЕШЕНИЕ 35 – 

21/28.06.2022 

Удължаване срока на възлагане изпълнението на 

Услуга от общ икономически интерес (УОИИ) – 

„Патронажна грижа“ по Направление 1 към проект  

„Патронажна грижа + в Община град Добрич”, 

процедура ВG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа 

+” по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014 – 2020 г. 

Изпълнението на 

дейностите по проекта 

приключи на 4 януари 

2023 г. 

РЕШЕНИЕ 35 – 

32/28.06.2022 

Кандидатстване с проект за проектиране и 

изграждане на нов физкултурен салон на 

територията на Основно училище „Хан Аспарух“, 

гр. Добрич 

Подадено проектно 

предложение. Не е 

одобрено. 

 

РЕШЕНИЕ 36 – 

35/28.07.2022 

Кандидатстване с проекти за изграждане на спортни 

площадки със специализирана спортна настилка на 

територията на Средно училище „Св. Климент 

Охридски“ и Средно училище „Любен Каравелов“, 

гр. Добрич 

Подадено проектно 

предложение и 

одобрено. В момента 

проекта се изпълнява. 

РЕШЕНИЕ 37 – 

11/20.09.2022 

Издаване на Запис на заповед във връзка с 

депозиране на искане за авансово плащане по 

Проект „Възобновяема енергия и енергийна 

ефективност в община Добрич“ по Договор 

№BGENERGY-2.002-0001-С01 за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 

програма „Възобновяема енергия, енергийна 

ефективност, енергийна сигурност“ 

Издадена Запис на 

заповед и изпратена на 

Управляващия орган на 

програмата. Получен е 

аванс по проекта. 

РЕШЕНИЕ 37 – 

12/20.09.2022 

Издаване на Запис на Заповед във връзка с 

депозиране на искане за авансово плащане по проект 

„Интегриране на мерки и дейности за адаптация към 

климатичните промени“ по договор 

№BGENVIRONMENT-4.004-0006-C01 за 

Издадена Запис на 

заповед и изпратена на 

Управляващия орган на 

програмата. Получен е 

аванс по проекта 



предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Програма  „Опазване на околната среда и 

климатични промени“, финансирана от Финансовия 

механизъм на европейското икономическо 

пространство 2014 – 2021 (ФМ на ЕИП), Открита 

покана 3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена 

способност на местните общности да намаляват 

емисиите и да се адаптират към променящия се 

климат“ 

РЕШЕНИЕ 39 – 

6/25.10.2022 

Кандидатстване с проектно предложение „Грижа в 

дома в Община град Добрич“, процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по 

Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 – 

2027 г. 

Проектното 

предложение е подадено 

в срок. Проектът е 

одобрен. Подписан е 

договор за финансиране 

и към момента проектът 

се изпълнява 

РЕШЕНИЕ 39 – 

26/25.10.2022 

Даване на съгласие за кандидатстване като 

партньорска организация по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Оперативна програма за храни и/или 

основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., 

BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ и реализиране на 

дейности по цитираната програма 

Проектното 

предложение е подадено 

в срок. Проектът е 

одобрен и с УО е 

подписан договор за 

финансиране. Към 

момента дейностите по 

проекта се изпълняват 

РЕШЕНИЕ 40 – 

21/29.11.2022 

Възлагане изпълнението на услугата от общ 

икономически интерес (УОИИ) – интегрирани 

здравно-социални услуги по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома” по 

Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 – 

2027 г. 

Изпълнението на 

дейностите по проекта 

стартира на 5 януари 

2023 г. 

 

 

 

 

III. Решения касаещи изменение на устройствени планове 

 

Решение на ОбС  Обект на решение Изпълнение 

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 

Изпълнено.  

Одобрен със Заповед 

1079/06.07.2022г. 

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 

Изпълнено.  

Одобрен със Заповед 

1279/02.08.2022г. 



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 

Изпълнено. 
Одобрен с Решение  

36-19/28.07.2022г. 

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 

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 

Изпълнено. 

Одобрено със Заповед 
№ 1151/12.07.2022г. 

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 

Изпълнено. 

Одобрено със Заповед 
№ 1153/12.07.2022г. 

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 

Изпълнено. 
Одобрен със Заповед  

№ 1201/19.07.2022г. 

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 

Изпълнено. 

Одобрено със Заповед 
№ 1239/25.07.2022г. 

РЕШЕНИЕ 35 – 

25/28.06.2022 

Одобряване на Проект за изменение на 

Подробен устройствен план – план за регулация 

(ПУП-ПР) за УПИ I „за КЖС“, кв. 547; УПИ I 

„за КЖС“, кв. 548 и улица от О.Т. Р244 до О.Т. 

Р248, ЖК “Русия 1“, град Добрич 

Изпълнено 

Одобрено изменение на 

ПУП-ПР с Решение 35-

25/28.06.2022г. 

РЕШЕНИЕ 35 – 

26/28.06.2022 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.900.219, в землището на град 

Добрич 

Изпълнено 

Одобрен ПУП-ПЗ със 

Заповед № 

1634/06.10.2022г. 

РЕШЕНИЕ 35 – 

27/28.06.2022 

Даване на съгласие за изработване на проект за 

изменение на Подробен устройствен план – 

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

трафопост и озеленяване“, кв. 582 на ЖК „Русия 

2“, град Добрич 

Изпълнено 

Одобрено изменение на 

ПУП-ПР със Заповед № 

1579/28.09.2022г. 

РЕШЕНИЕ 35 – 

28/28.06.2022 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.509.158, в землището на град 

Добрич 

Изпълнено 

Одобрен ПУП-ПЗ със 

Заповед № 

1567/23.09.2022г. 

РЕШЕНИЕ 35 – 

29/28.06.2022 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.903.18, местност „Алмалии” в 

землището на град Добрич 

Решението е връчено на 

Възложителя 

РЕШЕНИЕ 35 – 

30/28.06.2022 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

Изпълнено 



ПЗ) на ПИ 72624.176.102 в землището на град 

Добрич 

Одобрен ПУП-ПЗ със 

Заповед № 

2096/07.12.2022г. 

РЕШЕНИЕ 36 – 

21/28.07.2022 

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 

72624.497.54 в землището на град Добрич за 

обект: „Довеждащ водопровод от уличен 

водопровод за захранване на 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“ 

Изпълнено. Решението е 

обнародвано в Държавен 

вестник 

РЕШЕНИЕ 36 – 

22/28.07.2022 

Одобряване на Частично изменение на Общ 

устройствен план на Община (ЧИ на ОУПО) 

град Добрич с обхват ПИ 72624.386.54 и ПИ 

72624.386.56 по КККР на град Добрич 

Изпълнено. Решението е 

обнародвано в Държавен 

вестник 

РЕШЕНИЕ 36 – 

23/28.07.2022 

Одобряване на Частично изменение на Общ 

устройствен план на Община (ЧИ на ОУПО) 

град Добрич за ПИ 72624.623.8069 по КККР на 

град Добрич (идентичен с УПИ IX-„за Гаражи“, 

кв. 17 на ЦГЧ) 

Изпълнено. Решението е 

обнародвано в Държавен 

вестник 

РЕШЕНИЕ 36 – 

24/28.07.2022 

Разрешаване изработването на Подробен 

устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) 

за елементите на техническата инфраструктура 

извън границите на урбанизираните територии, 

за ПИ 72624.447.60 в землището на град Добрич 

за обект: „Дъждовна и битова канализация за 

ПИ 72624.447.447, град Добрич“ 

Решението е връчено на 

Възложителя 

РЕШЕНИЕ 36 – 

25/28.07.2022 

Разрешаване изработването на Подробен 

устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) 

за елементите на техническата инфраструктура 

извън границите на урбанизираните територии, 

за ПИ 72624.905.600 и 72624.905.611, за обект: 

„Трасе за водопровод до ПИ 72624.905.374, 

местност „Гаази баба“ в землището на град 

Добрич“ 

Изпълнено 

ПУП-ПП е одобрен с  

Решение 40-31/ 

29.11.2022г. 

Предстои обнародване в 

Държавен вестник 

РЕШЕНИЕ 36 – 

26/28.07.2022 

Даване на съгласие за изработване на проект за 

изменение на Подробен устройствен план – 

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

Oзеленяване“, кв. 27 на ЖК „Запад“, град 

Добрич 

Изпълнено 

Издадена е Заповед № 

1375/17.08.2022г. за 

изменение на ПУП-ПР 

РЕШЕНИЕ 37 – 

19/20.09.2022 

Одобряване на Частично изменение (ЧИ) на 

Общ устройствен план на Община (ОУПО) град 

Добрич, с обхват ПИ 72624.902.144 по КККР на 

град Добрич 

 

Изпълнено. Решението е 

обнародвано в Държавен 

вестник 

РЕШЕНИЕ 37 – 

20/20.09.2022 

Одобряване на Подробен устройствен план – 

парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на 

техническата инфраструктура извън границите 

Изпълнено. Решението е 

обнародвано в Държавен 

вестник 



на населени места и селищни образувания за ПИ 

72624.904.440 в землището на гр. Добрич, за 

обект: „Улична канализация и Сградно 

канализационно отклонение за ПИ 

72624.904.400, град Добрич“ 

РЕШЕНИЕ 37 – 

21/20.09.2022 

Разрешаване изработването на Подробен 

устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) 

за елементите на техническата инфраструктура 

извън границите на урбанизираните територии 

за ПИ 72624.252.6, ПИ 72624.631.10, ПИ 

72624.631.30 и ПИ 72624.631.32 в землището на 

гр. Добрич, за обект: „Сградно водопроводно 

отклонение за ПИ 72624.252.6, град Добрич“ 

Решението е връчено на 

Възложителя 

РЕШЕНИЕ 37 – 

24/20.09.2022 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.904.171, местност „Гаази баба” 

в землището на град Добрич 

Изпълнено 

Одобрен ПУП-ПЗ със 

Заповед № 34/09.01.2023 

г. 

РЕШЕНИЕ 39 – 

7/25.10.2022 

Одобряване на Частично изменение (ЧИ) на 

Общ устройствен план на Община (ОУПО) град 

Добрич, за ПИ 72624.176.103 по КККР на град 

Добрич 

Изпълнено. Решението е 

обнародвано в Държавен 

вестник 

РЕШЕНИЕ 39 – 

8/25.10.2022 

Одобряване на Частично изменение (ЧИ) на 

Общ устройствен план на Община (ОУПО) град 

Добрич, за ПИ 72624.176.104 по КККР на град 

Добрич 

Изпълнено. Решението е 

обнародвано в Държавен 

вестник 

РЕШЕНИЕ 39 – 

9/25.10.2022 

Одобряване на Частично изменение на Общ 

устройствен план на Община (ЧИ на ОУПО) 

град Добрич за ПИ 72624.443.84 – урбанизирана 

територия „за Стадион“, в землището на град 

Добрич 

Изпълнено. Решението е 

обнародвано в Държавен 

вестник 

РЕШЕНИЕ 39 – 

10/25.10.2022 

Разрешаване изработването на Частично 

изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на 

Община (ОУПО) град Добрич, за УПИ V, кв. 

560, ЖК „Русия 1“, град Добрич, за който е 

настоящия идентификатор ПИ 72624.614.3224 

Решението е връчено на 

Възложителя 

РЕШЕНИЕ 39 – 

11/25.10.2022 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.902.311, местност „Гаази баба” 

в землището на град Добрич 

Решението е връчено на 

възложителя.  

ПУП-ПЗ е в процедура по 

обявяване и последващо 

одобряване 

РЕШЕНИЕ 40 – 

31/29.11.2022 

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 

72624.905.600 и 72624.905.611, за обект: „Трасе 

за водопровод до ПИ 72624.905.374, в местност 

„Гаази баба“ в землището на град Добрич“ 

Изпълнено. Решението е 

обнародвано в Държавен 

вестник 

РЕШЕНИЕ 40 – 

32/29.11.2022 

Одобряване на Подробен устройствен план – 

парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на 

техническата инфраструктура извън границите 

Изпълнено. Решението е 

обнародвано в Държавен 

вестник 



на населени места и селищни образувания за ПИ 

72624.176.101 в землището на град Добрич за 

обект: „Осигуряване на транспортен достъп до 

ПИ 72624.176.104 в землището на град Добрич“ 

РЕШЕНИЕ 40 – 

33/29.11.2022 

Разрешаване изработването на Подробен 

устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) 

за линеен обект на техническата 

инфраструктура извън границите на населени 

места и селищни образувания за обект: „Външно 

кабелно захранване на ПИ 72624.906.622, по 

плана на местност „Гаази баба“ в землището на 

град Добрич“ 

Решението е връчено на 

Възложителя 

РЕШЕНИЕ 40 – 

34/29.11.2022 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.176.103 в землището на град 

Добрич 

Решението е връчено на 

Възложителя 

РЕШЕНИЕ 40 – 

35/29.11.2022 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.176.104 в землището на град 

Добрич 

Решението е връчено на 

Възложителя 

РЕШЕНИЕ 40 – 

36/29.11.2022 

Даване на съгласие за изработването на проект 

изменение на Подробен устройствен план – 

план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за 

УПИ I – „за търговия и услуги“, кв. 931, на жк 

„Рилци“, град Добрич“ 

Изпълнено 

Издадена е Заповед № 

2180/21.12.2022г. за 

изменение на ПУП-ПРЗ 

РЕШЕНИЕ 40 – 

37/29.11.2022 

Даване на съгласие за изработването на проект 

за изменение на Подробен устройствен план – 

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

озеленяване“ и УПИ XXII – „за ЖС“, кв. 2, на 

жк „Строител“, град Добрич“ 

Решението е изменено с 

Решение 41-9/20.12.2022г. 

Предстои издаване на 

Заповед за изменение на 

ПУП-ПР 

РЕШЕНИЕ 41 – 

4/20.12.2022 

Одобряване на Частично изменение на Общ 

устройствен план на Община (ЧИ на ОУПО) 

град Добрич за ПИ 72624.608.1860, отреден за 

УПИ X – „за ОДО“, кв. 1124, ЖК „Север 1“, 

град Добрич (в зона „Жг – ЖИЛИЩНА 

УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА 

ВИСОКОЕТАЖНО ЗАСТРОЯВАНЕ (над 15 

м.)“ 

Изпълнено. Предстои 

обнародване на 

Решението в Държавен 

вестник 

РЕШЕНИЕ 41 – 

5/20.12.2022 

Одобряване на Частично изменение на Общ 

устройствен план на Община (ЧИ на ОУПО) 

град Добрич за ПИ 72624.608.2009, отреден за 

УПИ V – „за Гаражи“, кв. 1191, ЖК „Север 1“, 

град Добрич (в зона „Жм – ЖИЛИЩНА 

УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА МАЛКОЕТАЖНО 

ЗАСТРОЯВАНЕ (до 10 м)“ 

Изпълнено. Предстои 

обнародване на 

Решението в Държавен 

вестник 

РЕШЕНИЕ 41 – 

6/20.12.2022 

Одобряване на Частично изменение на Общ 

устройствен план на Община (ЧИ на ОУПО) 

град Добрич за ПИ 72624.2.754, местност „Лозя 

Богдан“ в землището на град Добрич (в зона 

Изпълнено. Предстои 

обнародване на 

Решението в Държавен 

вестник 



„УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ВИЛЕН ОТДИХ – 

Ов“) 

РЕШЕНИЕ 41 – 

7/20.12.2022 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – план за застрояване (ПУП-

ПЗ) за ПИ 72624.900.139, местност „лозя 

Алмалии“ в землището град Добрич“ („за 

Жилищно строителство“) 

Решението е връчено на 

Възложителя 

РЕШЕНИЕ 41 – 

8/20.12.2022 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – план за застрояване (ПУП-

ПЗ) за проектен ПИ 72624.904.592, произлизащ 

от ПИ 72624.904.193, местност „Гаази баба“ в 

землището на град Добрич 

Решението е връчено на 

Възложителя 

 

 

 

IV. Други решения 

 

Решение на ОбС  Тема Изпълнение 

РЕШЕНИЕ 35 – 

35/28.06.2022 

Дарение  на „Многопрофилна 

болница зa активно лечение – 

Добрич” АД, ЕИК: 124141302 на 

двойностенен инкубатор и 

реанимационна маса, комбинирани в 

един апарат за отделението по 

Неонатология 

Решението е изпълнено. 

Дарението е осъществено на 

03.08.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 36 – 

3/28.07.2022 

Формиране на паралелка в Спортно 

училище „Георги Стойков Раковски“ 

с по-малък брой ученици от 

минималния норматив 

Паралелката е сформирана с 12 

ученици. 

РЕШЕНИЕ 36 – 

10/28.07.2022 

Предложение за приемане на Наредба 

за изменение и допълнение на 

НАРЕДБА за реда и условията за 

установяване на жилищни нужди, за 

настаняване под наем, управление и 

разпореждане с жилища от 

общинския жилищен фонд на 

Община град Добрич 

Наредбата е приета. Влязла е в 

сила на 16.08.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 36 – 

28/28.07.2022 

Формиране на паралелки в ОУ 

„Никола Й. Вапцаров“ с по-малък 

брой ученици от минималния 

норматив 

Сформирани са следните 

паралелки:  

IV клас с 13 ученици; 

VII клас с 14 ученици 

РЕШЕНИЕ 36 – 

32/28.07.2022 

Одобряване предложението на 

Конкурсната комисия за избор на 

управител на “Столове” ЕООД град 

Добрич, ЕИК: 834025865 за 

Решението е изпълнено. Одобрено 

е предложението и е сключен 

договор за управител с 

новоизбрания управител 



определяне на кандидата, спечелил 

конкурса 

РЕШЕНИЕ 37 – 

4/20.09.2022 

Приемане на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба за условията 

и реда за упражняване на правата на 

собственост на Община гр. 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 

Наредбата е приета. Влязла е в 

сила на 10.10.2022 г. 

РЕШЕНИЕ 37-38/ 

20.09.2022 

Формиране на паралелки в общински 

училища с по-малък брой ученици от 

минималния норматив 

Сформирани са следните 

паралелки: 

ОбУ „Й. Йовков“: 

I клас с 13 ученици;  

V клас със 16 ученици и X клас с 

15 ученици 

 

ОУ „Христо Смирненски“: 

Vа клас със 16 ученици 

 

ПГВМ „Д-р Г. Павлов“ 

VIIIa клас със 17 ученици и VIIIб 

клас с 13 ученици 

РЕШЕНИЕ 39 – 

13/25.10.2022 

Предложение за провеждане на 

публичен търг с тайно наддаване за 

продажба на дървесен чипс 

Търгът е проведен на 09.12.2022 г.  

Няма явили се кандидати 

РЕШЕНИЕ 39 – 

14/25.10.2022 

Предложение за провеждане на 

публичен търг с тайно наддаване за 

продажба на дървен материал (дърва 

за огрев) 

Търгът е проведен на 09.12.2022 г. 

Има купувач спечелил търга. 

Предстои сключване на договор 

РЕШЕНИЕ 39 – 

15/25.10.2022 

Участие на Община Добрич в 

учредяването на СНЦ „Сдружение на 

общинските приюти за 

безстопанствени животни“ 

Решението е изпълнено. 

Представителят на община град 

Добрич участва в учредителното 

събрание на сдружението, което се 

проведе в гр. Пловдив през месец 

ноември 2022 г. 

РЕШЕНИЕ 39 – 

17/25.10.2022 

Определяне на минимални и 

максимални цени за таксиметров 

превоз на пътници на територията на 

Община град Добрич 

Решението е влязло в сила 

 

РЕШЕНИЕ 40 – 

3/29.11.2022 

Предоставяне за безвъзмездно 

ползване на стълбове от уличната 

Решението е изпълнено. 

Стълбовете са предоставени на 

„Футболен клуб – Рилци“ 



осветителна инфраструктура на 

„Футболен клуб – Рилци“ 

РЕШЕНИЕ 40 – 

30/29.11.2022 

Назначаване на регистриран 

независим одитор за проверка на 

годишния финансов отчет за 2022 г. 

на „Градски транспорт Добрич“ 

ЕООД 

Решението е прието. Сключен е 

договор с избрания изпълнител 

 

 

 

Приет с Решение №43-6 от 31.01.2023 г. 

 на Общински съвет град Добрич 

 

 

 

Дата на публикуване: 20.02.2023 г. 

 

 


