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проведено на 30 юни 2020 година 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 10/30 юни 2020 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 10 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 юни 2020 година 

 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Актуализиране състава на Общинската комисия за обществен ред и сигурност 

(ОбКОРС). 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 10 – 1: 

  

 Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка 

с чл. 44, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА: 

 

 І. Приема състав на Общинска комисия за обществен ред и сигурност, както 

следва: 

 

 Председател: Секретар на Община град Добрич 

  

 Членове:  

 1. Стоян Люцканов – общински съветник 

 2. Михаел Игнатов – общински съветник 

 3. Зорница Михайлова – общински съветник 

 4. Директор на дирекция „Административно-правно, информационно и 

техническо обслужване” в Община град Добрич 

 5. Секретар на Общински съвет по сигурността при Община град Добрич, той и 

главен експерт „Защита на населението от бедствия и аварии“ 

 6. Началник на Първо Районно управление към ОД на МВР - Добрич 

 7. Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР - Добрич    

 8. Началник на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на 

населението” -  Добрич 

 9. Началник на отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално 

подпомагане” - Добрич  

 10. Секретар на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви 

на малолетни и непълнолетни - Добрич 

 11. Секретар на Общински съвет по наркотични вещества - Добрич 

 

 ІІ. Съставът на Общинската комисия за обществен ред и сигурност е отворен и 

може да бъде допълван, в зависимост от установени и/или възникнали проблеми и 

задачи. 

 



 ІІІ. Възлага организирането на дейността на Председателя на Общинската 

комисия за обществен ред и сигурност. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ -  36; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 10/30 юни 2020 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 10 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 юни 2020 година 

 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Промяна в състава на Комисията по предложенията за именуване и преименуване на 

улици, площади, паркове, инженерни съоръжения и други обекти с общинско значение. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 10 – 2: 

  

 Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА: 

Променя състава на Комисията по предложенията за именуване и преименуване на 

улици, площади, паркове, инженерни съоръжения и други обекти с общинско значение, 

определен с Решение № 3-18 от 20.12.2019 г., както следва: 

 

 1. Определя за Председател на Комисията Калина Георгиева – секретар на 

общината (на мястото на Ася Кръчмарова). 

 

 2. Директор на дирекция „Гражданска регистрация и обслужване на 

населението” Ася Кръчмарова остава член на Комисията (на мястото на Ивелина 

Конанова). 

  

  

 

 ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 36; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 10/30 юни 2020 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 10 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 юни 2020 година 

 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Кандидатстване с проектно предложение по целева програма за подпомагане 

образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, 

делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от 

родителска грижа от I до XII клас. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 10 – 3: 

 

  

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 и т. 7 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и предвид утвърдена 

със Заповед №РД01-325/28.05.2020 г. на Министъра на труда и социалната политика 

процедура за кандидатстване по Целева програма за подпомагане образователния 

процес на децата и младежите от I до XII клас, настанени в социални услуги, 

делегирана от държавата дейност от резидентен тип Общински съвет град Добрич: 

 

• Дава съгласие Община град Добрич да кандидатства с проектно предложение 

по Програмата за подпомагане образователния процес на децата и младежите от I до 

XII клас, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен 

тип. 

 

• Максималната сума на бюджетното предложение към Фонд „Социална 

закрила” да не надвишава сумата от 30 000 лева; 

 

• Дава съгласие Община град Добрич, след получаване на одобрение и 

сключване на договор с Фонд „Социална закрила” да закупи следните технически 

средства: 

 6 бр. компютърни конфигурации с лицензиран софтуер; 

 27 бр. преносими компютри с лицензиран софтуер; 

 5 бр. таблети с лицензиран софтуер; 

 6 бр. мултифункционални устройства/принтери; 

 5 бр. рутери 

 

 

 



2.  Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно Закона 

действия.   

 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 39; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 10/30 юни 2020 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 10 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 юни 2020 година 

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Доклад на Народно читалище „Български искрици - 2016 г.” - Добрич за 

осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната 

дейност в Община Добрич през 2019 г. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 10 – 4: 

 

 Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА 

и във връзка с чл. 26а, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за народните читалища приема 

Доклада за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програма за развитие 

на читалищната дейност в Община Добрич през 2019 г. на Народно читалище 

„Български искрици – 2016 г.”, приложен с регистрационен индекс и дата 76-07-

6/15.06.2020 г. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ -  39; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 10/30 юни 2020 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 10 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 юни 2020 година 

 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Доклад на Народно читалище „Добрич – 2017 г.” – Добрич за 

осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната 

дейност в Община Добрич през 2019 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 10 – 5: 

 

 Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА 

и във връзка с чл. 26а, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за народните читалища приема 

Доклада за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програма за развитие 

на читалищната дейност в Община Добрич през 2019 г. на Народно читалище „Добрич 

– 2017 г.”, приложен с регистрационен индекс и дата 76-06-10/12.06.2020 г. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ -  38; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 2. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева)                               



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 10/30 юни 2020 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 10 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 юни 2020 година 

 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Доклад на Народно читалище „Романо дром – 2002 г.” - Добрич за 

осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната 

дейност в Община Добрич през 2019 г. и за изразходваните от бюджета средства през 

2019 година. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 10 – 6: 

 

 Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА 

и във връзка с чл. 26а, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за народните читалища приема 

Доклада за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета 

средства през 2019 г. на Народно читалище „Романо дром – 2002 г.” съгласно 

приложения доклад с регистрационен индекс 76-04-2/26.03.2020 г. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ -  36; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 10/30 юни 2020 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 10 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 юни 2020 година 

 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Доклад на Народно читалище „Мевляна – 2012 г.” - Добрич за 

осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната 

дейност в Община Добрич през 2019 г. и за изразходваните от бюджета средства през 

2019 година. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 10 – 7: 

 

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА 

и във връзка с чл. 26а, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за народните читалища приема 

Доклада за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета 

средства през 2019 г. на Народно читалище „Мевляна – 2012 г.”, съгласно приложения 

доклад с регистрационен индекс 76-05-2/29.01.2020 г. 
 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 36; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 2. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 10/30 юни 2020 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 10 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 юни 2020 година 

 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Доклад на Народно читалище „Пробуда – 1939 г.” – Добрич за 

осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната 

дейност в Община Добрич през 2019 г. и за изразходваните от бюджета средства през 

2019 година. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 10 – 8: 

  

 Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА 

и във връзка с чл. 26а, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за народните читалища приема 

Доклада за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета 

средства през 2019 г. на Народно читалище „Пробуда – 1939 г.” съгласно приложения 

доклад с регистрационен индекс и дата 76-02-1/12.06.2020 г. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 38; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 2. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 10/30 юни 2020 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 10 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 юни 2020 година 

 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Доклад на Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.” – Добрич за 

осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната 

дейност в Община Добрич през 2019 г. и за изразходваните от бюджета средства през 

2019 година. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 10 – 9: 

 

 

 Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА 

и във връзка с чл. 26а, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за народните читалища приема 

Доклада за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета 

средства през 2019 г. на Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.” съгласно 

приложения доклад с регистрационен индекс 76-01-1/31.01.2020 г. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 40; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 10/30 юни 2020 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 10 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 юни 2020 година 

 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Актуализиране на плана за действие за общинските концесии за периода 2018 – 2020 г. 

на Община град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 10 – 10: 

 

1. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 21, ал. 2 от 

ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 40, ал. 1 от ЗК и чл. 20, т. 2 и чл. 21, ал. 1 от Наредба за 

изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията, 

приема актуализация на Плана за действие за общинските концесии за периода 2018 – 

2020 г. на Община град Добрич, приет с Решение №37-2 oт 18.09.2018 г. на ОбС, като 

изключва проект за концесия, със следната индивидуализация: 

 

- наименование на проекта за концесия: Възлагане на концесия за услуги, 

предназначени за обществено ползване с обект на концесия: търговски обект с 

идентификатор 72624.623.628.1.5 по КККР на град Добрич (бивша кафе-сладкарница 

„Шоколад“) 

 

- обект на концесия: Търговски обект с площ 370 кв. м с идентификатор 

72624.623.628.1.5, попадащ в сграда с идентификатор 72624.623.628.1 в поземлен имот 

с идентификатор 72624.623.628 по КККР на град Добрич. Местонахождение: гр. 

Добрич, ул. „България” №5 (бивша кафе-сладкарница „Шоколад“).  

 

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12,  чл. 21, ал. 2 от 

ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС актуализира Програмата за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост за 2020 година, приета с Решение №4-8/28.01.2020 

година на ОбС, като изключва от раздел II. „Обхват и съдържание на програмата“, т. 8 

“Имоти/обекти или части от тях, за които предстоят процедури за възлагане чрез 

концесия по реда на ЗК“, записания под №2: Търговски обект с площ 370 кв. м, 

находящ се на ул. „България” №5 (бивша кафе-сладкарница „Шоколад“). 

 

3. На основание чл. 40, ал. 3, т. 6 от ЗК, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Наредба за 

изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията, 

Актуализираният план за действие за общинските концесии да се публикува в 

Националния концесионен регистър. 

 



4. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона 

действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 26; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 13. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 10/30 юни 2020 година  

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 10 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 юни 2020 година 

 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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. 

  

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 10 – 11: 

  

 Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 6 и чл. 9 от 

Закона за местните данъци и такси, чл. 6б от Закона за мерките и действията по време 

на извънредното положение и чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административно-процесуалния 

кодекс, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град 

Добрич, както следва: 

 

§1. В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава нов §20 ал. 1 и 

ал. 2 със следния текст: 

 

§ 20.(1)  Не се заплаща такса по чл. 22, ал. 2 от Наредбата за ползване на сезонни 

тераси към заведения за хранене и развлечения на територията на Община гр. Добрич, 

за първия месец след изтичане на извънредното положение. 

 

(2) За втория месец от изтичане на извънредното положение, лицата по ал. 1 

заплащат таксата с 50 % намаление. 

 

§2. В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава нов § 21 със 

следния текст: 

 

§ 21.  На предплатилите такси по предходния параграф, същите ще бъдат прихванати 

от такси за следващите месеци. 

 

 

§3. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град 



Добрич е приета с Решение №10-11/30.06.2020 г. на Общински съвет гр. Добрич и влиза 

в сила от 10.07.2020 г. 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 

„ЗА“ - 37; „ПРОТИВ“ - 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 10/30 юни 2020 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 10 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 юни 2020 година 

 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Кандидатстване за финансиране на СУ „Любен Каравелов“, гр. Добрич по Национална 

програма „Изграждане на училищна STEM среда“. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 10 – 12: 

 

 На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет дава съгласие: 

 1. СУ „Любен Каравелов“ да кандидатства за финансиране по Национална 

програма „Изграждане на училищна STEM среда“ с проектно предложение по 

горецитираната програма за дейност I – големи проекти, на стойност 277 778 лева с 

ДДС с принос на училищната общност в размер на 10% от общата стойност на проекта. 

 2. При одобрен проект по Национална програма „Изграждане на училищна 

STEM среда“, дава съгласие за изпълнение на строително-монтажни работи в СУ 

„Любен Каравелов“, свързани с обособяване на нови пространства за учене, чрез 

разделяне/обединяване на помещения, отговарящи на нуждите и изискванията на 

настоящата програма. 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 

„ЗА“ - 37; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева) 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 10/30 юни 2020 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 10 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 юни 2020 година 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 10 – 13: 
(Изм. с решение № 15-17 от 24.11.2020 г.) 

 Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, 

т. 2, чл. 17 във връзка с  чл. 15а от Закона за общинския дълг  

1. Променя свое Решение № 50-2/25.06.2019 г. както следва:  

  • В частта „Условия за погасяване“: 

 Срок на погасяване: 

 БИЛО: „до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с 

възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно 

погасяване“, 

 (Изм. с реш. № 15-17 от 24.11.2020 г.) СТАВА: „до 26.09.2022 г., с възможност за 

предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване“. 

 Останалите текстове от решението не се променят. 

 

 2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Добрич да подготви искане за 

анекс към Договор за кредит №1098/12.08.2019 г. за удължаване на кредита, да го 

подаде в офиса на „ФОМСБ – ФЛАГ“ ЕАД, да подпише анекс за удължаване на 

падежната дата по кредита, както и да извърши всички останали необходими правни и 

фактически действия за изпълнение на решението по т. 1. 

 

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 

„ЗА“ - 23; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 15. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 10/30 юни 2020 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 10 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 юни 2020 година 

 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за актуализация на Програма за капиталовите разходи на Община град 

Добрич за 2020 г. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 10 – 14: 

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация:  

1. Приема актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град 

Добрич за 2020 г.: 

Програма за капиталови разходи на Община град Добрич за 2020 г. 

№ ОБЕКТ                                                                              Годишна 

задача 

Актуализа- 

ция юни 

  І. Собствени  бюджетни  средства 5 664 528 5 875 137 

….. …………………………………………………. ………… ………….. 

2 Училища 164 761 95 282 

….. …………………………………………………. ………… ………….. 

2.2 ОУ "Хан Аспарух" 2 000 9 644 

….. …………………………………………………. ………… ………….. 

2.2.2 Климатична мултисплит система 0 7 644 

….. …………………………………………………. ………… ………….. 

2.4 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" 17 835 34 835 

2.4.1 Придобиване на водогреен котел 17 835 17 835 

2.4.2 Основен ремонт на мини футболно игрище 0 17 000 

….. …………………………………………………. ………… ………….. 

2.7 ЕГ "Гео Милев" 0 23 368 

2.7.1 Климатични системи 0 3 320 

2.7.2 Газов мултиблок 0 3 400 

2.7.3 Система за видеонаблюдение 0 16 648 

2.8 ОУ "Панайот Волов" 0 1 700 

2.8.1 Система за видеонаблюдение 0 1 700 

2.9 ОУ "Никола Йонков Вапцаров" 0 750 

2.9.1 Компютърна техника 0 750 



3 Дирекция "Хуманитарни дейности"   417 283 426 320 

3.1 Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 111 600 120 303 

….. …………………………………………………. ………… ………….. 

3.1.10 

Придобиване на комбинирана термографска камера за 

измерване на температурата на лица ползващи услугите в 

сграда на ул. "Суха река" 37 0 8 703 

….. …………………………………………………. ………… ………….. 

3.4 Детски градини 251 783 252 117 

….. …………………………………………………. ………… ………….. 

3.4.6 

Старо название  - Строително монтажни работи по ограда 

на ДГ №25. Ново название - Изготвяне на инвестиционен 

проект за основен ремонт на ДГ №25 20 000 20 000 

….. …………………………………………………. ………… ………….. 

3.4.22 

Старо название  - ДГ №27 - газова печка и циркулационна 

помпа за котелно. Ново название - ДГ №27 - газови котлони, 

циркулационна помпа за котелно и климатик 11 500 11 500 

….. …………………………………………………. ………… ………….. 

3.4.24  ДГ №32 - професионална фурна 5 346 4 980 

3.4.25  ДГ №8 - компютърна техника 0 700 

….. …………………………………………………. ………… ………….. 

8 Закупуване на валяк за ОП "Комуналстрой" 12 000 0 

….. …………………………………………………. ………… ………….. 

15 Изработка и монтаж на електронен механизъм на часовникова 

кула в  АЕМО "Стария Добрич" 0 5 660 

16 
Основен ремонт на пешеходен подлез при бул. "Добричка 

епопея" и ул. "Независимост" (жп. гара Юг) 0 151 521 

16.1 Строително монтажни работи 0 148 161 

16.2 Строителен надзор 0 2 160 

16.3 Авторски надзор 0 1 200 

17 Изграждане на детска площадка в района ул. "Каменица"  0 47 370 

18 

Изготвяне на работен проект за обект: Реконструкция на 

водопроводната мрежа за кв. Рилци, град Добрич – етапи 2, 3, 

4, 5 и 6 0 36 000 

19 Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция на 

мостово съоръжение по бул. "Добруджа", над бул. "Русия" 0 34 000 

20 Създаване на елементи за достъпна среда на жилищни сгради 

с общински апартаменти 0 8 500 

  II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2020 г. 899 214 899 214 

….. …………………………………………………. ………… ………….. 

2 

Старо название  - Изграждане на детска площадка в района 

между ул. "Боряна" и ул. "Трапезица" (преходен). Ново 

название - Изграждане на детска площадка в района ул. 

"Каменица"  9 000 9 000 

….. …………………………………………………. ………… ………….. 



13 

Старо название  - Реконструкция на улична канализация по ул. 

"Брацигово", до р. Добричка. Става - Аварийно изместване на 

съществуващ събирател XVII отводняващ ул. "Ген. Колев" в 

УПИ IV, кв. 815 34 000 34 000 

….. …………………………………………………. ………… ………….. 

  III. Средства от краткосрочен дълг 624 749 624 749 

….. …………………………………………………. ………… ………….. 

2 
Старо название  - Изграждане на детска площадка по ул. 

"Екзарх Антим I". Ново название - Изграждане на детска 

площадка по ул. "Тимок" 24 749 24 749 

  IV. Средства от дългосрочен  дълг 139 000 139 000 

  V. Проекти 48 466 474 48 466 474 

  VI. Средства по §10-30  2 072 701 1 813 134 

1 Поддържане на уличната мрежа 1 752 481 1 473 347 

….. …………………………………………………. ………… ………….. 

15 Канализационно отклонение на дървена едноетажна сграда ДГ 

№10 6 418 7 702 

….. …………………………………………………. ………… ………….. 

17 Ремонт на фасадата на ДГ №26 0 4 583 

18 Доставка и монтаж на дограма на детски хор "Захари 

Медникаров" 0 10 200 

19 Ремонтни дейности в "Приюти за безстопанствени животни" 0 3 500 

  ОБЩО: 57 866 666 57 817 708 

 

2. Програмата за капиталовите разходи и средствата по §10–30 на Община град 

Добрич за 2020 г., да се отрази в разходната част на бюджета на Община град Добрич 

по функции, дейности и параграфи. 

  

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 

„ЗА“ - 37; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 10/30 юни 2020 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 10 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 юни 2020 година 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот (ПИ) 72624.905.49 в местност „Гаази баба“, 

землище на град Добрич (за „Жилищно строителство“). 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 10 – 15: 

 

I. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 

124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – 

План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.49 в местност „Гаази баба“, землище на 

град Добрич, за промяна предназначението му от „земеделска земя – лозе“ за 

„Жилищно строителство“, с ново, свободно застрояване указано в ограничителни 

линии на 5,0 м от границите към пътя и на нормативно определените отстояния от 

страничните имотни граници, с устройствени показатели: Пл. на застр. мак. 40%, Н до 

7.0 м, Кинт. до 0,8 и Пл. на озел. мин. 50%, съгласно приложената скица – 

предложение. 

Да се представят становища от „Електроразпределение – Север” АД, клон град 

Добрич, ВиК Добрич АД и РИОСВ град Варна при внасянето на ПУП-ПЗ за 

процедиране и одобряване. 

Проектът да се представи съгласно изискванията на чл. 65 от Наредба №8 за 

обема и съдържанието на устройствените планове и на PDF формат. 

 

II. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, 

съгласно Закона действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 25; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 10/30 юни 2020 година  

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 10 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 юни 2020 година 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот (ПИ) 72624.904.259 в местност „Гаази баба“, 

землище на град Добрич (за „Жилищно строителство“). 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 10 – 16: 

 

I. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 

124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – 

План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.259 в местност „Гаази баба“, землище 

на град Добрич, за промяна предназначението му от „земеделска земя – лозе“ за 

„Жилищно строителство“, с ново, свободно застрояване указано в ограничителни 

линии на 5.0 м от границата към пътя и на нормативно определените отстояния от 

вътрешните имотни граници, с устройствени показатели: Пл. на застр. мак. 40%, Н до 

7.0 м, Кинт. до 0.8 и Пл. на озел. мин. 50%, съгласно приложената скица – 

предложение. 

Да се представят становища от „Електроразпределение – Север” АД, клон град 

Добрич, ВиК Добрич АД и РИОСВ град Варна при внасянето на ПУП-ПЗ за 

процедиране и одобряване. 

Проектът да се представи съгласно изискванията на чл. 65 от Наредба №8 за 

обема и съдържанието на устройствените планове и на PDF формат. 

 

II. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, 

съгласно Закона действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 28; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 10/30 юни 2020 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 10 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 юни 2020 година 

 

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот (ПИ) 72624.902.478 в местност „Гаази баба“, 

землище на град Добрич (за „Жилищно строителство“). 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 10 – 17: 

 

 I. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 

124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – 

План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.902.478 в местност „Гаази баба“, землище 

на град Добрич, за промяна предназначението му от „земеделска земя“ за „Жилищно 

строителство“, с ново, свободно застрояване указано в ограничителни линии на 5.0 м от 

границата към пътя и на нормативно определените отстояния от вътрешните имотни 

граници, с устройствени показатели: Пл. на застр. мак. 40%, Н до 7.0 м, Кинт. до 0.8 и 

Пл. на озел. мин. 50%, съгласно приложената скица – предложение. 

 Да се представят становища от „Електроразпределение - Север” АД, клон град 

Добрич, ВиК Добрич АД и РИОСВ град Варна при внасянето на ПУП-ПЗ за 

процедиране и одобряване. 

 Проектът да се представи съгласно изискванията на чл. 65 от Наредба №8 за 

обема и съдържанието на устройствените планове и на PDF формат. 

  

 II. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, 

съгласно Закона действия.. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 28; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 10/30 юни 2020 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 10 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 юни 2020 година 

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план 

(ПУП-ПП) на Поземлени имоти (ПИ) 72624.123.804, ПИ 72624.123.805, ПИ 

72624.137.25, ПИ 72624.144.14, ПИ 72624.144.15 и ПИ 72624.144.23 – част от трасе на 

тласкател от Канална помпена станция (КПС) до съществуващ колектор към 

Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ).  

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 10 – 18: 

 

 I. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 

124 а, ал. 1 от ЗУТ , във връзка с чл. 131, ал. 1 от ЗУТ:  

 Разрешава изработване на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен 

план (ПУП-ПП) на Поземлени имоти (ПИ) 72624.123.804, ПИ 72624.123.805, ПИ 

72624.137.25, ПИ 72624.144.14, ПИ 72624.144.15 и ПИ 72624.144.23 – част от трасе на 

тласкател от КПС до съществуващ колектор към ПСОВ. 

 Проектът да се представи в един оригинал на хартиен носител и в цифров вид 

върху технически носител и копие на хартиен носител и в цифров вид върху 

технически носител, съгласно чл. 65, ал. 6, т. 4 от Наредба №8 за обема и съдържанието 

на устройствените планове и на PDF формат.  

 Да се представят становища от „Електроразпределение – Север“ АД клон град 

Добрич, „ВиК Добрич” АД,  РИОСВ – Варна и „Агенция Пътна инфраструктура“  при 

внасянето на проект за ПУП-ПП за процедиране и одобряване. 

  

 II. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, 

съгласно Закона действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 29; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 10/30 юни 2020 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 10 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 юни 2020 година 

 

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план 

(ПУП-ПП) на Поземлени имоти (ПИ) 72624.474.88, ПИ 72624.475.117 (проектен) и ПИ 

72624.475.118 (проектен) за обект: Захранващ водопровод за ПИ 72624.475.114 - урб. 

територия за „ОДО” в землището на град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 10 – 19: 

 

 I. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 

124 а, ал. 1 от ЗУТ , във връзка с чл. 131, ал. 1 от ЗУТ:  

 

 Дава съгласие за обособяване от ПИ 72624.475.93 на нови ПИ72624.475.117; 

72624.475.118; и 72624.475.119. 

 

Дава съгласие за провеждане на трасе на водопровод през общинския ПИ 

72624.475.117 (проектен) и 72624.475.118 (проектен) . 

 

Одобрява техническо задание с приложения предварителен проект на трасето . 
 

 Разрешава изработване на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен 

план (ПУП-ПП) на Поземлени имоти (ПИ) 72624.474.88, ПИ 72624.475.117 (проектен) 

и ПИ 72624.475.118 (проектен) за обект: Захранващ водопровод за ПИ 72624.475.114 - 

урб. територия за „ОДО” в землището на град Добрич . 

 

 Да се представят становища от „Електроразпределение – Север“ АД, клон град 

Добрич, „ВиК Добрич” АД, „Аресгаз” ЕАД, РИОСВ – Варна и Агенция „Пътна 

инфраструктура“, Областно пътно управление – Добрич, при внасянето на проект за 

ПУП-ПП за процедиране и одобряване. 

 

 Същият да се представи в един оригинал на хартиен носител и в цифров вид 

върху технически носител и копие на хартиен носител и в цифров вид върху 

технически носител, съгласно чл. 65, ал. 6, т. 4 от Наредба №8 за обема и съдържанието 

на устройствените планове и на PDF формат.  

  

 



 II. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, 

съгласно Закона действия. 

 

 

 ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 30; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 10/30 юни 2020 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 10 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 юни 2020 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план 

(ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ) 72624.474.88, ПИ 72624.475.96, ПИ 72624.475.118 

(проектен) и ПИ 72624.621.108 за обект: Електрозахранване 20 kV за ПИ 72624.475.114 

в землището на град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 10 – 20: 

 

I.Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 

124 а, ал. 1 от ЗУТ , във връзка с чл. 131, ал. 1 от ЗУТ:  

Дава съгласие за провеждане на трасе на електропровода 20 kV през общинските 

ПИ 72624.475.118 (проектен) и 72624.475.96 (кръстовище). 

Одобрява техническо задание с приложения предварителен проект на трасето. 
Разрешава изработване на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен 

план (ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ) 72624.474.88, ПИ 72624.475.96, ПИ 

72624.475.118 (проектен) и ПИ 72624.621.108 за обект: Електрозахранване 20 kV за ПИ 

72624.475.114 в землището на град Добрич. 

Да се представят становища от „Електроразпределение - Север“ АД, клон град 

Добрич, „ВиК Добрич” АД, „Аресгаз” ЕАД, РИОСВ Варна, Агенция „Пътна 

инфраструктура“ и Областно пътно управление – Добрич, при внасянето на проект за 

ПУП-ПП за процедиране и одобряване. 

Проектът да се представи в един оригинал на хартиен носител и в цифров вид 

върху технически носител и копие на хартиен носител и в цифров вид върху 

технически носител, съгласно чл. 65, ал. 6, т. 4 от Наредба №8 за обема и съдържанието 

на устройствените планове и на PDF формат.  

II. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, 

съгласно Закона действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 32; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 10/30 юни 2020 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 10 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 юни 2020 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план 

(ПУП-ПП) на Поземлени имоти (ПИ) ПИ 72624.474.85, ПИ 72624.475.117 (проектен), 

ПИ 72624.475.118 (проектен), ПИ 72624.474.88 и ПИ 72624.621.108 за обект: 

Канализационен провод за ПИ 72624.475.114 – урб. територия за „ОДО” в землището 

на град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 10 – 21: 

 I.Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 

124 а, ал. 1 от ЗУТ , във връзка с чл. 131, ал. 1 от ЗУТ:  

Дава съгласие за провеждане на трасе на водопровод през общинските ПИ 

72624.474.85, ПИ 72624.475.117 (проектен) и 72624.475.118 (проектен) 72624.621.108 

(кръстовище). 

Одобрява техническо задание с приложения предварителен проект на трасето. 
 Разрешава изработване на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен 

план (ПУП-ПП) на Поземлени имоти (ПИ) ПИ 72624.474.85, ПИ 72624.475.117 

(проектен), ПИ 72624.475.118 (проектен), ПИ 72624.474.88 и ПИ 72624.621.108 за 

обект: Канализационен провод за ПИ 72624.475.114 – урб. територия за „ОДО” в 

землището на град Добрич. 

 Да се представят становища от „Електроразпределение – Север“ АД, клон град 

Добрич, „ВиК Добрич” АД, „Аресгаз” ЕАД, РИОСВ – Варна, Агенция „Пътна 

инфраструктура“ и Областно пътно управление – Добрич, при внасянето на проект за 

ПУП-ПП за процедиране и одобряване. 

 Проектът да се представи в един оригинал на хартиен носител и в цифров вид 

върху технически носител и копие на хартиен носител и в цифров вид върху 

технически носител, съгласно чл. 65, ал. 6, т. 4 от Наредба №8 за обема и съдържанието 

на устройствените планове и на PDF формат.  

 II. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, 

съгласно Закона действия.  

 ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 35; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 10/30 юни 2020 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 10 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 юни 2020 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот (ПИ) 72624.903.12 в местност „Гаази баба“, 

землище на град Добрич (за „Жилищно строителство“). 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 10 – 22: 

 

I . Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 

124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – 

План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.903.12 в местност „Гаази баба“, землище на 

град Добрич, за промяна предназначението му от „земеделска земя – лозе“ за 

„Жилищно строителство“, с ново, свободно застрояване указано в ограничителни 

линии на 5.0 м от границата към пътя и на нормативно определените отстояния от 

вътрешните имотни граници, с устройствени показатели: Пл. на застр. мак. 40%, Н до 

7.0 м, Кинт. до 0.8 и Пл. на озел. мин. 60%, съгласно приложената скица – 

предложение. 

Да се представят становища от „Електроразпределение – Север” АД, клон град 

Добрич, „ВиК Добрич“ АД и РИОСВ град Варна при внасянето на ПУП-ПЗ за 

процедиране и одобряване. 

Проектът да се представи съгласно изискванията на чл. 65 от Наредба №8 за обема 

и съдържанието на устройствените планове и на PDF формат. 

 

II. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, 

съгласно Закона действия. 
 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 36; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

  

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 10/30 юни 2020 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 10 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 юни 2020 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработване проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план 

(ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ) 72624.475.118 (проектен) за промяна 

предназначението му за „Транспортен достъп“, във връзка с обект: Пътна връзка за ПИ 

72624.475.114 – урб. територия за „ОДО” в землището на град Добрич. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 10 – 23: 

 

 I. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 

124а, ал. 1 от ЗУТ , във връзка с чл. 131, ал. 1 от ЗУТ:  

 

Дава съгласие за обособяване от ПИ 72624.475.93 на нови ПИ72624.475.117; 

72624.475.118; и 72624.475.119. 

 

Одобрява техническо задание за изработване на ПУП-ПП. 
 

 Разрешава изработване проект на Подробен устройствен план – Парцеларен 

план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.475.118 (проектен) за промяна 

предназначението му за „Транспортен достъп“ до ПИ 72624.475.114 – урб. територия за 

„ОДО” в землището на град Добрич.  

 

 Дава право на възложителя да извършва процедура по изработването на ПУП-

ПП за общинския ПИ72624.475.118  за промяна предназначението му за „Транспортен 

достъп“.   

 

 Да се представят становища от „Електроразпределение – Север“ АД, клон град 

Добрич, „ВиК Добрич” АД, „Аресгаз” ЕАД, РИОСВ – Варна, Агенция „Пътна 

инфраструктура“ и Областно пътно управление – Добрич, при внасянето на проект за 

ПУП-ПП за процедиране и одобряване. 

 

 Проектът да се представи в един оригинал на хартиен носител и в цифров вид 

върху технически носител и копие на хартиен носител и в цифров вид върху 

технически носител, съгласно чл. 65, ал. 6, т. 4 от Наредба №8 за обема и съдържанието 

на устройствените планове и на PDF формат.  

 



 II. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, 

съгласно Закона действия. 

  

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 35; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 10/30 юни 2020 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 10 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 юни 2020 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за продажба на имоти – общинска собственост, по реда на Закона за 

общинската собственост. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 10 – 24: 

 

 1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 

35, ал. 1 от ЗОС и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публичен търг с 

тайно наддаване и одобрява предложените начални тръжни цени на следните имоти: 

 

 - Поземлен имот с идентификатор 72624.620.71 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. 

на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-08-111/30.01.2013 г. на 

Началника на СГКК – Добрич, идентичен с УПИ VІІІ в кв. 5, предвиден „За обществено 

и делово обслужване“ по ПУП-ПРЗ на жк „Дружба“ 1, 2 и 4 на град Добрич, одобрен с 

Решение №3-11/20.12.2011 г. на Общински съвет град Добрич, с площ 1 547,00 (хиляда 

петстотин четиридесет и седем) кв. м, находящ се на ул. „Стефан Стамболов“ в град 

Добрич, актуван с АОС №5436/23.05.2019 г., вписан под №155, том ХІ, вх. рег. 

№4566/03.06.2019 г. в Службата по вписванията град Добрич и начална тръжна цена: 

125 100,00 (сто двадесет и пет хиляди и сто) лева, без включен ДДС. 

 Данъчната оценка на имота 21 753,90 (двадесет и една хиляди седемстотин 

петдесет и три и 0.90) лева. 

 

 - Поземлен имот с идентификатор 72624.620.73 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. 

на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-08-111/30.01.2013 г. на 

Началника на СГКК – Добрич, идентичен с УПИ VІ в кв. 5, предвиден „За обществено 

и делово обслужване“ по ПУП-ПРЗ на жк „Дружба“ 1, 2 и 4 на град Добрич, одобрен с 

Решение №3-11/20.12.2011 г. на Общински съвет град Добрич, с площ 2 755,00 (две 

хиляди седемстотин петдесет и пет) кв. м, находящ се на ул. „Стефан Стамболов“ в 

град Добрич, актуван с АОС №4923/21.03.2013 г., вписан под №72, том VІІ, вх. рег. 

№3277/22.03.2013 г. в Службата по вписванията град Добрич и начална тръжна цена: 

222 850,00 (двеста двадесет и две хиляди осемстотин и петдесет) лева, без включен 

ДДС. 

 Данъчната оценка на имота 38 740,80 (тридесет и осем хиляди седемстотин и 

четиридесет и 0.80) лева. 



 - Поземлен имот с идентификатор 72624.620.74 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. 

на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-08-111/30.01.2013 г. на 

Началника на СГКК – Добрич, идентичен с УПИ ІІ в кв. 5, предвиден „За обществено и 

делово обслужване“ по ПУП-ПРЗ на жк „Дружба“ 1, 2 и 4 на град Добрич, одобрен с 

Решение №3-11/20.12.2011 г. на Общински съвет град Добрич, с площ 1 557,00 (хиляда 

петстотин петдесет и седем) кв. м, находящ се на ул. „Стефан Стамболов“ в град 

Добрич, актуван с АОС №5437/23.05.2019 г., вписан под №156, том ХІ, вх. рег. 

№4565/03.06.2019 г. в Службата по вписванията град Добрич и начална тръжна цена: 

125 950,00 (сто двадесет и пет хиляди деветстотин и петдесет) лева, без включен ДДС. 

 Данъчната оценка на имота 21 894,50 (двадесет и една хиляди осемстотин 

деветдесет и четири и 0.50) лева. 

 

 2. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева. 

 

 3. Възлага на Кмета на общината последващите, съгласно закона, действия. 

 

 

  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 32; „ПРОТИВ“ - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 3. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 10/30 юни 2020 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 10 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 юни 2020 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за продажба на общински жилища – апартаменти. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 10 – 25: 

 

 І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 

47, ал. 1, т. 3 от ЗОС и чл. 46, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда и условията за 

установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане 

с жилища от общинския жилищен фонд, дава съгласие за продажба на следните 

общински жилища – апартаменти: 

 

 1. АПАРТАМЕНТ №1 (едно), със застроена площ 73,94 (седемдесет и три цяло 

и деветдесет и четири стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение 

и балкони, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №72624. 

619.221.12.47 по КККР на град Добрич (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, 

едно, девет, точка, две, две, едно, точка, едно, две, точка, четири, седем), по КККР на 

град Добрич, одобрена със Заповед №РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния 

директор на АГКК, последно изменение от 23.04.2020 г., ведно с 2,012% (две цяло и 

дванадесет хилядни процента) от 316,22 кв. м в ид. ч. от общите части на сградата с 

идентификатор №72624.619.221.12, равняващи се на 6,36 (шест цяло и тридесет и шест 

стотни) кв. м; 2,012% (две цяло и дванадесет хилядни процента) от 424,94 кв. м 

отстъпено право на строеж, равняващи се на 8,55 (осем цяло петдесет и пет стотни) кв. 

м , изба №1 (едно) с площ от 3,29 (три цяло двадесет и девет стотни) кв. м, находящ се 

на адрес: град Добрич, жк „Балик“, бл. 31, вх. В, ет. 1, ап. 1, на Ивелин Андреев Добрев, 

за сумата от 35 400 (тридесет и пет хиляди и четиристотин) лева, без ДДС.  Данъчна 

оценка на апартамента е 11 811,50 (единадесет хиляди осемстотин и единадесет лева и 

петдесет стотинки).  

 

 2. АПАРТАМЕНТ №58 (петдесет и осем), със застроена площ 47,94 

(четиридесет и седем цяло, деветдесет и четири стотни) кв. м, състоящ се от една стая, 

кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда, с 

идентификатор №72624.607.709.1.58 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, 

седем, точка, седем, нула, девет, точка, едно, точка, пет, осем) по КККР на град Добрич, 

одобрена със Заповед №РД-18-15/12.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, 

последно изменение от 23.04.2020 г., ведно с 1,040% (едно цяло и четиридесет хилядни 

процента) от 677,54 кв. м в ид. ч. от общите части на сградата с идентификатор 

№72624.607.709.1, равняващи се на 7,05 (седем цяло и пет стотни) кв. м; 1,040% (едно 



цяло и четиридесет хилядни процента) от 355,58 кв. м отстъпено право на строеж, 

равняващи се на 3,70 (три цяло и седемдесет стотни) кв. м, таван №32 (тридесет и две) с 

площ 5.83 (пет цяло осемдесет и три стотни) кв. м, находящ се на адрес: град Добрич, 

ул. „Стоил войвода“ №16, ет. 12 на Марияна Иванова Маринова, за сумата от 27 900 

(двадесет и седем хиляди и деветстотин) лева без ДДС. Данъчна оценка на апартамента: 

15 040,40 (петнадесет хиляди и четиридесет лв. и четиридесет ст.)  

 

 3. АПАРТАМЕНТ № 17 (седемнадесет), със застроена площ 45,29 (четиридесет  

и пет цяло, двадесет и девет стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно 

помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

№72624.615.3234.1.95 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, пет, точка, три, 

две, три, четири, точка, едно, точка, девет, пет) по КККР на град Добрич одобрена със 

Заповед №РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение от 23.04.2020 г. ведно с 0,4749% (нула цяло четири хиляди седемстотин 

четиридесет и девет десетохилядни процента) от 936,15 кв. м в ид.ч. от общите части на 

сградата с идентификатор №72624.615.3234.1, равняващи се на 4,45 (четири цяло, 

четиридесет и пет стотни) кв. м; 0,4749% (нула цяло четири хиляди седемстотин 

четиридесет и девет десетохилядни процента) от 1 170,24 кв. м отстъпено право на 

строеж, равняващи се на 5,56 (пет цяло петдесет и шест стотни) кв. м, изба №14 с площ 

2,53 (две цяло петдесет и три стотни) кв. м, находящ се на адрес: град Добрич, жк 

„Дружба“, бл. 14, вх. Б, ет. 6, на Петя Кирова Славова, за сумата от 24 700 (двадесет и 

четири хиляди и седемстотин) лева, без ДДС. Данъчна оценка на апартамента: 10 

263,50 (десет хиляди двеста шестдесет и три лв. и петдесет ст.)  

 

 4. АПАРТАМЕНТ № 11 (единадесет), със застроена площ 73,73 (седемдесет и 

три цяло и седемдесет и три стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно 

помещение и балкони, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 

№ 72624.604.472.1.50 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, точка, 

четири, седем, две, точка, едно, точка, пет, нула) по КККР на град Добрич, одобрена 

със Заповед №РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение от 23.04.2020 г., ведно с 0,723% (нула цяло седемстотин двадесет и три 

хилядни проценти) от 1 080,34 кв. м в ид. части  от об.ч. на сградата с идентификатор 

№72624.604.472.1, равняващи се на 7.81 (седем цяло и осемдесет и една стотни) кв. м; 

0,723% (нула цяло седемстотин двадесет и три хилядни процента) от 1 282,11 кв. м  

отстъпено право на строеж, равняващи се на – 9,27 (девет, двадесет и седем стотни) кв. 

м, изба №7 (седем) с площ 4.02 (четири цяло и две стотни) кв. м, находящ се на адрес: 

град Добрич, ул. „Силистра“ №53, вх. Б, ет. 4 на Ивелина Петрова Илиева, за сумата от 

37 700 (тридесет и седем хиляди и седемстотин) лева, без ДДС. Данъчна оценка на 

апартамента: 17 002,60 (седемнадесет хиляди и два лв и шестдесет ст.) 

 

 5. АПАРТАМЕНТ № 1 (едно), със застроена площ от 87,32 (осемдесет и седем 

цяло, тридесет и две стотни) кв. м, състоящ се от три стаи, кухня, сервизни помещения 

и два балкона, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

№72624.612.57.2.13 по КККР на град Добрич (седем, две, шест, две, четири, точка, 

шест, едно, две, точка, пет, седем, точка, две, точка, едно, три) по КККР на град 

Добрич, одобрена със Заповед №РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на 

АГКК, ведно с Кич. 0.03743 от об. ч. на сградата с идентификатор №72624.612.57.2, 

представляващи 8.76 (осем цяло и седемдесет и шест стотни) кв. м, и ОПС 14.58 

(четиринадесет цяло петдесет и осем стотни) кв. м, изба №1 (едно) с площ от 12.04 

(дванадесет цяло и четири  стотни) кв. м, находящ се на адрес: град Добрич, жк 



„Строител“, бл. 58, вх. Б, ет. 1, на Райчо Димитров Райнов, за сумата от 41 800 

(четиридесет и една хиляди и осемстотин) лева, без ДДС. Данъчна оценка на 

апартамента е 14 973,10 (четиринадесет хиляди деветстотин седемдесет и три лв. и 

десет ст.)  

 

 6. АПАРТАМЕНТ № 3 (три), със застроена площ от 42,86 кв. м (четиридесет и 

две цяло осемдесет и шест стотни), състоящ се от една стая, кухня, сервизно 

помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

№72624.618.236.1.3 по КККР на град Добрич (седем, две, шест, две, четири, точка, 

шест, едно, осем, точка, две, три, шест, точка, едно, точка, три) по КККР на град 

Добрич, одобрена със Заповед №РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на 

АГКК, ведно с Кич. 0.02991 от об. ч. на сградата с идентификатор №72624.618.236.1, 

представляващи 4,45 (четири цяло и четиридесет и пет стотни) кв. м и ОПС 6.82 кв. м 

(шест цяло осемдесет и две стотни) кв. м и изба №3 (три) с площ 3,69 (три цяло 

шестдесет и девет стотни) кв. м, находящ се на адрес: град Добрич, ул. „Емона“, бл. 5, 

вх. А, ет. 1 на Ганка Георгиева Стоянова , за сумата от 23 000  (двадесет и три хиляди) 

лева без ДДС. Данъчна оценка на апартамента е 6 930,90 (шест хиляди деветстотин и 

тридесет лв. и деветдесет ст.)  

 

 Съгласно чл. 45, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност и §1, т. 5 от 

Допълнителните разпоредби на ЗДДС, продажбата на сгради или части от тях, които не 

са нови са освободена доставка от ДДС. 

 

 След продажбата на общински жилища – апартаменти, Община град Добрич 

следва да отпише тяхната балансова стойност. 

 

 ІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона 

действия. 

 

  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 34; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 10/30 юни 2020 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 10 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 юни 2020 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост – помещения №№ 

5 и 6 в сграда с идентификатор 72624.614.2423.1 (бивше ОУ „Отец Паисий”) на ул. 

„Отец Паисий” №16. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 10 – 26: 

 

 1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от 

ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 19, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се 

проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот 

публична общинска собственост – помещения, в сграда с идентификатор 

72624.614.2423.1 на ул. „Отец Паисий” №16 (ОУ „Отец Паисий“), както следва:  

 - помещение №5 на първи етаж, с площ 53.28 кв. м х 0.47 лв. кв. м, с начална 

тръжна цена 25.04 лева месечно и 20% ДДС, за читалищна дейност. 

 - помещение №6 на първи етаж, с площ 47.3 кв. м. х 0.47 лв. кв. м, с начална 

тръжна цена 22.23 лева месечно и 20% ДДС, за читалищна дейност. 

 Имотът е актуван с АОС 1006/30.04.1999 година. 

 Срок за отдаване под наем 10 (десет) години. 

            Цените са определени съгласно Приложение №1 към Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.  

           

  2. Възлага на Кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението. 

  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 30; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 10/30 юни 2020 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 10 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 юни 2020 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отдаване под наем на терен за временно използване във връзка с Договор ДОП -

55/16.03.2020г., за „Изграждане на битова канализация в кв. Рилци, гр. Добрич – I–ви 

етап“. 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 10 – 27: 

 I. Общински Съвет град Добрич, на основание чл. 21,ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 

8, ал. 9, т. 2 от ЗОС допълва, в част две (за отдаване под наем), точка 2.1 (Общински 

терени и обекти), Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество с:  

 Поземлен Имот с идентификатор 72624.602.665 по КККР на град Добрич, с 

площ от 1637,00 кв. м, находящ се в град Добрич, кв. Рилци, с предназначение – терен 

за временно използване, свързан с ремонта на обект на техническата инфраструктура,  

битова канализация в кв. Рилци, гр. Добрич – I–ви етап, за срока на ремонтно-

строителните дейности. 

 II. Общински Съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от 

ЗМСМА, чл. 14, ал. 6, изречение 2 от ЗОС и чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 5 от Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се 

отдаде под наем на „Хранкострой 2019“ ДЗЗД, град Варна с ЕИК: 177413557:  

 Поземлен Имот с идентификатор 72624.602.665 по КККР на град Добрич, с 

площ от 1637,00 кв.м, находящ се в град Добрич, кв. Рилци, с предназначение – терен 

за временно използване, свързан с ремонта на обект на техническата инфраструктура,  

битова канализация в кв. Рилци, гр. Добрич – I–ви етап, за срока на ремонтно-

строителните дейности, но не по-дълъг от 5 години, с месечна наемна цена 421.00 

(четиристотин двадесет и един) лева, без ДДС (0,2571777 лв./кв.м). Цената е 

определена въз основа на експертна оценка изготвена от лицензиран оценител.  

 Съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗДДС, върху наемната цена не се дължи данък добавена 

стойност.  

 III. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона 

действия по изпълнението. 

  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 31; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 10/30 юни 2020 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 10 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 юни 2020 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Промяна в състава на Комисия по предложенията за удостояване със званието 

„Почетен гражданин на град Добрич“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 10 – 28: 

 

 Общински съвет град Добрич на основание чл. 11, ал. 3 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинската администрация:  

  

 Променя състава на Комисия по предложенията за удостояване със званието 

„Почетен гражданин на град Добрич“, определен с Решение №3-36 от 20.12.2019 г. на 

Общински съвет град Добрич, както следва: 

 

 1. Определя за член на Комисията Калина Георгиева - секретар на Община град 

Добрич (на мястото на Ася Кръчмарова). 

 

  

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 33; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (Мая Димитрова)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

  

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 


