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ПРОТОКОЛ 

№ 22 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 май 2021 година 

 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 22 – 1: 

 

 Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и 

чл. 79 от Адмнистративнопроцесуалния кодекс: 

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за  реда и условията за 

установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от 

общинския жилищен фонд на Община град Добрич, както следва:   

 

§1. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 4, като се създават нови т. 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. Допълва се разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 6. Изменя се и се допълва 

разпоредбата на чл. 4, ал. 2: 

 

Чл. 4. /1/ (нова - решение № 32-1 от 27.03.2018 г.) Отговорните длъжностни лица от 

дирекция „Общинска собственост“ в общинска администрация са длъжни да: 

1. Организират, регистрират и отчитат общинските жилища. 

2. Проучват постъпилите искания за настаняване в резервни и ведомствени 

жилища или жилища по чл. 3, ал. 1, т. 3 и предлагат на Кмета на Общината проекти за 

решения за предоставянето им. 

3. Проучват и обосновават потребността от ведомствени и резервни жилища по 

вид и брой. Когато се установи, че наличните ведомствени и резервни жилища 

надвишават потребностите или са недостатъчни, предлагат на Кмета на Общината 

промяна на предназначението им от Общински съвет. 

4. Водят и поддържат регистри на: 

4.1 общинските жилища и други данни, касаещи състоянието на общинските 

жилища; 

4.2 за подадените от лица и семейства/домакинства заявления за определяне на 

жилищни нужди;  



4.3 включените и изключените от Окончателен годишен списък лица и семейства; 

 4.4 настанените в общински жилища лица и семейства/ домакинства,  

4.5 иззетите от наематели общински жилища. 

5. Осъществяват контрол по изпълнение на наемните договори на общинските 

жилища. 

6. (отм. с  решение № 32-1 от 27.03.2018 г.) Изискват от юридическото лице 

по чл. 24 от Наредбата ежемесечна справка за сключени договори за наем. 

 

/2/ (нова - решение № 32-1 от 27.03.2018 г.) Фактическото настаняване на лицата в 

жилища от общинския жилищен фонд се реализира от служители на юридическото лице 

по чл. 24 от Наредбата.  

 

§2 Изменя се и се допълва разпоредбата на чл. 5, ал. 1: 

 

Чл. 5. /1/ (нова - решение № 32-1 от 27.03.2018 г.) Ремонтите и поддържането на 

общинските жилища - апартаменти от общинския жилищен фонд се осъществява под 

общото ръководство и контрол на Кмета на Общината, чрез юридическото лице по чл. 24 

от Наредбата.  
 

§3. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл. 6, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 8, 

т. 9 и се създава нова т. 10: 

 

Чл. 6. /1/ Право да кандидатстват за настаняване под наем в жилища по чл. 3, ал. 1, т. 

1 от Наредбата имат граждани, семейства или домакинства с установени жилищни нужди, 

съгласно тази наредба. 

/2/ Кандидатите по ал. 1 трябва да отговарят едновременно на следните условия: 

1. (изм. с решение № 49-1 от 28.05.2019 г.) Поне един член от 

семейството/домакинството е лице с постоянен и настоящ адрес на територията на Община 

град Добрич пет години без прекъсване, считани преди датата на подаване на заявление 

по чл. 7, ал. 1. 

2. Не притежават жилище, вила или повече от една втора идеални части от такива 

имоти, годни за постоянно обитаване, или право на ползване върху тях, на територията на 

Община град Добрич с изключение на получени в наследство след първоначалното 

настаняване. 

3. Не притежават незастроен поземлен имот, предназначен за жилищно или вилно 

строителство или право на строеж върху такива имоти или повече от една втора идеални 

части от тях, на територията на Община град Добрич с изключение на получени в 

наследство след първоначалното настаняване. 

4. Не притежават ателиета, както и работилници, магазини, складове за търговска и 

стопанска дейност, или повече от една втора идеални части от имоти в страната. 

5. Не са прехвърляли имоти и вещни права върху тях на други лица през 

последните десет години, с изключение на продажба на имот по принудителен ред, 

прекратяване на съсобственост, прехвърляне на идеални части на трето лице, дарение в 

полза на Общината. 

6. Не притежават части от имоти, моторни превозни средства, както и налични 

парични средства по влогове на обща стойност, по-голяма от десет хиляди лева, както и 

повече от тридесет декара земеделска земя.  



7. Срещу лицата и членовете на техните семейства/домакинства не е изпълнена 

процедура по чл. 65 от ЗОС за изземване на общинско жилище, освен ако са изтекли повече 

от 5 години от освобождаването му и са погасени всички задължения към Общината за 

предходното наето жилище. 

8. (изм. и доп. с решение № 32-1 от 27.03.2018 г.) Имат доказан в страната и до 

шест месеца в чужбина средно месечен доход на лицето, семейството/домакинството след 

облагане със съответните данъци за предходната година, формиран от трудови 

възнаграждения, помощи, пенсии, наеми, хонорари, дивиденти, арендно възнаграждение от 

земеделски земи и други, обезпечаващ заплащане на месечен наем и консумативи за 

жилището: ел. енергия и вода, съобразени с квадратурата на жилището и брой членове на 

домакинството.  

9. Притежаваните имоти изброени в т. 2 и т. 3 по отношение, на които са 

учредени вещни права на ползване по отношенеие на трети лица са изключение от 

изискванията на чл. 6, ал. 2, т. 2 и 3. 

10. Всички горецитирани изисквания са относими общо за цялото 

семейство/домакинство. 
 

§4. Допълва разпоредбата на чл. 7, ал. 2, т. 2. Изменя се и се допълва разпоредбата на 

чл. 7, ал. 3, т. 4. Допълва разпоредбата на чл. 7, ал. 3, т. 7. Допълва разпоредбата на  

чл. 7, ал. 3, като се създава нова т. 8. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл. 7, ал. 

5: 

 

Чл. 7. /1/ Лицата, семействата/домакинствата подават заявление в едно с декларация 

по образец,  утвърдена със заповед на Кмета на Общината в периода от 01 юли до 30 

септември на текущата година.     

/2/ Декларацията по ал. 1 съдържа данни за: 

1. Трите имена на заявителя, членовете на семейството/домакинството му, ЕГН и 

родствена връзка. 

2. Данни за имотното и материалното положение на всички членове от 

семейството/домакинството, съгласно чл. 6, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 и 10. 

3.  Наличие на извършени сделки с недвижими имоти, съгласно  чл. 6, ал. 2, т. 5. 

4. Наличие на данни за изпълнена процедура срещу лицето по чл. 65 от ЗОС за 

изземване на общинско жилище и за задължения от наето предходно общинско жилище. 

5. Жилищното състояние на лицето, семейството/домакинството, относно вида, 

размера, собствеността и продължителността на фактическото обитаване на имота, за който 

имат постоянен/настоящ адрес. 

/3/ Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи за лицето и членовете 

на неговото семейство /домакинство/:  

1. Декларация по образец, съгласно ал. 2. 

2. Удостоверение от работодателя за размера на годишното трудово възнаграждение 

(предходните дванадесет месеца) на заявителя и членовете на неговото 

семейство/домакинство. 

3. Удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане“ град Добрич, Бюро по труда 

град Добрич или ТП на Национален осигурителен институт за размера на получените за 

предходните дванадесет месеца обезщетения и/или помощи, пенсии и др., в случай че 

лицата са безработни, с намалена работоспособност и/или пенсионери, копие от последното 

разпореждане за размера на месечната пенсия. 



4. Удостоверение за застрахователна стойност за МПС 

5. Копия от договори за наем, когато лицето и членовете на неговото 

семейство/домакинство живеят под наем на свободно договаряне. 

6.  Копие от решение на ТЕЛК за всеки член от семейството/домакинството, ако има 

такова. 

7. Копия на документите за собственост, вещни права когато е декларирано 

имущество по чл. 6, ал. 2, т. 2, 3, 4 и 5. 

8. Данъчна оценка на имоти и вещни права по чл. 6, ал. 2, т. 2, 3, 4 и 5, за имоти 

които не са на територията на Община град Добрич. 

/4/ Декларираните данни по ал. 2 подлежат на служебна проверка за верността им. 

/5/ Декларацията по ал. 2 се подписва от всички пълнолетни членове на 

семейството/домакинството. 

 

§5. Допълва се разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1. Изменя се и се допълва разпоредбата 

на  чл. 8, ал. 1, т. 2: 

 

Чл. 8. /1/ Стойността на притежаваното имущество по чл. 6 се определя, както 

следва: 

1. за моторни превозни средства (МПС), селскостопански машини, ремаркета и 

други - по застрахователната им стойност; 

2. за жилища, вили, незастроени поземлени имоти предназначени за жилищно 

или вилно строителство,  работилници, магазини, складове за търговска и стопанска 

дейност, ателиета, получени в наследство преди първоначалното настаняване – по 

данъчна оценка. 

 

§6. Допълва се разпоредбата на чл. 9, ал. 1. Изменя се разпоредбата на чл. 9, ал. 1, т. 1 и 

т. 3: 

 

Чл. 9.  /1/ Лицата, семействата /домакинствата, които отговарят на условията по чл. 

6, се подреждат в зависимост от степента на жилищната им нужда в групи, както следва: 

1. Първа – ползващи нежилищни помещения, като бараки, изби, непригодни 

тавански помещения и други. 

2. Втора – живеещи в помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно - 

хигиенно отношение или застрашени от самосрутване, освидетелствани по установения 

ред. 

3. Трета – живеещи въз основа на свободно договаряне. 

4. Четвърта – живеещи при родители с недостатъчна жилищна площ или при други 

роднини, съгласно приетите норми по чл. 17, ал. 1. 

/2/ При подреждане в една и съща група се дава предимство на: 

1. лица с над 90 % намалена работоспособност; 

2. лица с над 70 %  до 89 % намалена работоспособност; 

3. семейства/домакинства с повече от две непълнолетни деца; 

4. самотен родител на две и повече непълнолетни деца; 

5. семейства/домакинства с две непълнолетни деца; 

6. самотен родител с едно непълнолетно дете; 

7. семейства/домакинства с едно непълнолетно дете. 

 



§7. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл. 10 като се създават нови ал. 1, ал. 2 и 

ал. 3: 

 

Чл. 10./1/ Кмета на Община град Добрич назначава комисия, която установява 

жилищната обезпеченост на лицата, семействата/домакинствата относно вид, площ, 

собственост и фактическото обитаване на жилището, което е регистрирано като 

настоящ адрес, както и всички обстоятелства по чл. 9, ал.1. 

/2/ Комисията се състои от 3 до 5 члена: служители при дирекция „Общинска 

собственост“, служители при дирекция „Устройство на територията“, социални 

работници и други. 

/3/ Комисията в срок от 01 октомври до 31 октомври след предварително 

уведомление посещава настоящите адреси на лицата, семействата/домакинствата 

подали заявление, проверява обстоятелствата по чл. 10, ал. 1 и протоколира 

констатираните обстоятелства. 

 

 

§8. Изменя се разпоредбата на чл. 11 ал. 1. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл. 

11. Ал. 2: 

 

Чл. 11. /1/ (изм. и доп. с решение № 32-1 от 27.03.2018 г.) Кметът на Общината 

назначава комисия за разглеждане на всяко едно от  досиетата, постъпили в периода 01 юли 

до 30 септември на текущата година и изготвяне на окончателен годишен списък на лица, 

семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общинско 

жилище.  

/2/ Комисията се състои от пет до девет члена, председател ресорния зам.-кмет, 

секретар – служител от дирекция „Общинска собственост“ общински съветници и 

други експерти. 

/3/ Комисията провежда заседанията си, ако е налице необходимия кворум повече от 

половината от членовете й. 

/4/  Решенията се вземат с обикновено мнозинство. 

 

§9. Създава се нов Раздел ІІ ГОДИШЕН СПИСЪК НА ЛИЦА, 

СЕМЕЙСТВА/ДОМАКИНСТВА С УСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И С 

ПРАВО ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ 

 

Раздел ІІ обхваща от  чл. 12 до чл. 18. 

 

§10. Допълва разпоредбата на чл. 13: 

 

Чл. 13. Остават в Окончателния годишен списък, титулярите: 

1. временно настанените в резервни жилища; 

2. учащите в друго населено място или извън страната; 

3. работещите в друго населено място в страната. 

 

§11. Допълва разпоредбата на чл. 14: 

 

Чл. 14. /1/ Изключват се от Окончателния годишен списък, титулярите: 

1. неотговарящите на някое от условията по чл. 6; 



2. започналите индивидуално или групово жилищно строителство; 

3.включените в жилищно-строителни кооперации, чието строителство е започнало; 

4. настанените по съответния административен ред в общинско жилище; 

5. лица, които са декларирали неверни данни относно обстоятелствата по чл. 6; 

6. лица, които не са спазили изискванията по чл. 12 от Наредбата. 

/2/ Изключването от списъка се извършва с решение на комисията по чл. 11 от 

Наредбата, описано в протокол, представен на Кмета на Общината. 

 

§12. Допълва се разпоредбата на чл.16, ал.2. Изменя се и се допълва разпоредбата на 

чл.16, ал. 3. Изменя се разпоредбата  на чл. 16, ал. 5:  

Нова редакция: 

Чл. 16. /1/ Комисията по чл. 11, след приключване приема на заявления по чл. 7 до 30 

септември на текущата година, разглежда в двумесечен срок постъпилите преписки. 

/2/ Служителите, отговорни за жилищното настаняване извършват съответните 

проверки и набавят по служебен ред необходимата информация, с която да удостоверят 

достоверността на декларираните данни от заявителите. При невъзможност за набавяне 

на необходимата информация по служебен ред изискват същата от гражданите, като 

им предоставят 14 дневен срок за представянето й. При неспазване на посочените 

срокове общинска администрация има право на отказ от включване в окончателния 

годишен списък. 

/3/ Комисията разглежда входираните заявления в едно с приложенията им и се 

произнася с мотивирано решение за включване или не включване в проекто – списък на 

лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в 

общинско жилище, като определя степента на жилищната нужда на гражданите по групи, 

съгласно чл. 9 от Наредбата и нормата за жилищно настаняване, съгласно чл. 19 от 

Наредбата. 

/4/ За своята работа, комисията съставя протокол, съдържащ решението по ал. 3, 

мотиви и правни основания за включване или отказ от включване в окончателен годишен 

списък на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за 

настаняване в общинско жилище. Протоколът се представя на Кмета на Общината за 

утвърждаване. 

/5/ Въз основа на утвърден от Кмета протокол по ал. 3, комисията изготвя проекто - 

списък на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за 

настаняване в общинско жилище по реда на поредността на групите по чл. 9 от Наредбата. 

 

§13. Изменя се разпоредбата на чл. 17 ал. 1 и ал. 2: 

 

Чл. 17 /1/ Проекто - списъкът съдържа данни за: 

1. лицето – титуляр в семействата/домакинствата, подали заявление по чл. 7; 

2. броя членове на семейството/домакинството; 

3 определената от комисията по чл. 11 група на установени жилищни нужди, 

съгласно чл. 9 от Наредбата; 

4. определената от комисията по чл. 11 норма за жилищно настаняване, съгласно чл. 

19 от Наредбата; 

5. Входящ регистрационен номер на заявлението по чл. 7. 

/2/ Проекто - списъкът се обявява на информационното табло и на сайта на Община 

град Добрич, всяка година до 20 януари. 



/3/ Срокът, в който заинтересованите лица могат да правят възражения до Кмета на 

Община град Добрич по проекто - списъка в 14 дневен и започва да тече от датата на 

обявяване. 

/4/ Лицата подават възражение по образец в едно с декларация по чл. 7, ал. 2 до 

Кмета на Общината. 

/5/ Постъпилите възражения се разглеждат в четиринадесет дневен срок и при 

необходимост, комисията по чл. 11 отново извършва съответните проверки и набавя по 

служебен ред необходимата информация, с което да удостовери верността на 

декларираните данни от лицата. 

/6/ Комисията по чл. 11 съставя окончателен протокол с решение кои лица и 

семейства/домакинства, подали възражения подлежат на включване в окончателен списък. 

 

§14. Допълва разпоредбата на чл. 18 ал. 1 и ал. 2, т. 1. Изменя се разпоредбата на чл. 

18, ал. 5, т. 6. Допълва разпоредбата на чл. 18, като се създава нова ал. 6: 

 

Чл. 18 /1/ Кметът на Общината утвърждава окончателен годишен списък за 

настаняване на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за 

настаняване в общинско жилище за съответната година в срок до 30 април. 

/2/ В окончателния списък се включват: 

1. Лицата, семействата/домакинствата/, включени в окончателния годишен списък 

от предходната година и неполучили жилища – включват се в началото на утвърдения 

окончателен списък за текущата година при спазване на установената поредност, освен ако 

има промяна на условията по чл. 6 и на групите по чл. 9. 

2. Лица семейства/домакинства/, включени в проекто – списъка за настаняване за 

текущата година и одобрените възражения. 

/3/ В окончателния списък не се включват лица, семейства/домакинства, които не са 

подали декларация в срока по чл. 7 ал. 1 от Наредбата. 

/4/ В протокола по чл. 17, ал. 6 се вписва информация за лицата, които подлежат на 

изключване от окончателния годишен списък, съгласно чл. 14, ал. 2. 

/5/ Окончателният списък съдържа данни за: 

1. лицето – титуляр в семействата/домакинствата, подало заявление по чл. 7; 

2. броя членове на семейството/домакинството; 

3. определената от комисията по чл. 11 група на установени жилищни нужди, 

съгласно чл. 9 от Наредбата; 

4. определената от комисията по чл. 11 норма за жилищно настаняване, 

съгласно чл. 19 от Наредбата; 

5. годината на включване на лицето в списъка; 

Нова /6/ Поредността на лицата, семействата/домакинствата в списъка се 

определя въз основа на групата на установени жилищни нужди, съгласно чл. 9 от 

Наредбата; 

/7/ Окончателният списък се обявява на информационното табло и на сайта на 

Община град Добрич, всяка година след 30 април. 

 

§15. Допълва разпоредбата на чл. 19, като се създават нови ал.5 и ал. 6: 

 

Чл. 19. /1/ Определят се следните норми за жилищно настаняване: 



1. за едночленно или двучленно семейство/домакинство без деца или самотен 

родител с дете до 18 години – едностайно жилище; 

2. за тричленно семейство/домакинство или самотен родител с дете над 18 г. – 

двустайно жилище; 

3. за четиричленно семейство/домакинство – тристайно жилище; 

4. за семейства/домакинства с пет и повече членове – четиристайно жилище. 

/2/ При определяне на необходимата жилищна площ се взема предвид и детето, 

което ще се роди. 

/3/ Право за настаняване в по-голямо жилище, над установените по ал. 1 норми, имат 

семейства/домакинства, в които има членове със заболявания, доказани с решение на ТЕЛК 

над 71 % и когато член от семейството/домакинството страда от болест, която налага 

изолация, съгласно списъка на болестите, утвърден от Министъра на здравеопазването, или 

се нуждае от помощта на друго лице, съгласно експертно решение на ТЕЛК. 

/4/ При изразено писмено съгласие от лицата, настаняване може да се извърши и под 

установените жилищни норми.  

Нова /5/ При настаняването се взема предвид посочен от титуляра район и др. 

основателни изисквания свързани с обитаемостта на жилището. При отправяне на 

предложение за настаняване се вземат предвид основателни изисквания свързани с 

обитаемостта на жилището (район и други). 

Нова /6/ Предложения за настаняване се отправят по поредността на 

утвърдения окончателен списък за предходната година.  

 

§16. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл. 20, ал. 1. Допълва се разпоредбата на 

чл. 20, ал. 2, като се създават нови т. 1, т. 2, т. 3. Изменя се и се допълва разпоредбата 

на чл. 20, ал.3. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл. 20, ал 4, като се създава 

нова т. 1. Допълва разпоредбата на  чл. 20, като се създава нова ал. 5: 

 

Чл. 20./1/ Настаняването в общинско жилище се извършва със заповед от Кмета на 

Общината за срок от три години.  

/2/ Преди издаване на настанителната заповед, включените в окончателен списък по 

чл. 18 лица, семейства/домакинства подават нова декларация за обстоятелствата по чл. 6 от 

Наредбата, към която прилагат всички изискуеми документи.  

1. Служителите, отговорни за жилищното настаняване извършват 

съответните проверки и набавят по служебен ред необходимата информация, с която 

да удостоверят достоверността на декларираните данни от заявителите.  

2. При невъзможност за набавяне на необходимата информация по 

служебен ред изискват същата от гражданите, като им предоставят 30 дневен срок.  

3. При неспазване на посочения срок общинска администрация не издава 

настанителна заповед. 

/3/ Въз основа на настанителната заповед се сключва  писмен договор за наем за срок 

от три години.  

/4/ В шестмесечен срок преди изтичане на тригодишния срок на договора за наем, в 

случай, че наемателят и членовете на неговото семейство/домакинство отговарят на 

изискванията за настаняване в общинско жилище, може да се сключи нов договор за наем с 

него. 

1. Въз основа на заповед на Кмета на Общината и при наличие на подадено 

заявление от лицето и декларация, че заявителя и всички членове на 

семейството/домакинството отговарят на изискванията на чл. 6 от Наредбата. 



/5/ При сключване на Договор с едно и също лице, семейство / домакинство, за 

едно и също жилище е допустимо завишаване на нормите по чл. 19 до една трета над 

допустимите жилищни норми, основани на промяна броя на членовете на 

първоначалното семейство/домакинство. 

 

§17. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл. 21, ал. 7: 

 

Чл. 21. /1/ Заповедта за настаняване се издава за свободни жилища. 

/2/ В едно жилище се настанява само едно семейство/домакинство. 

/3/ По изключение, две семейства/домакинства без родствена връзка могат да бъдат 

настанени в едно жилище с тяхно изрично писмено съгласие. Като титуляри на 

настанителната заповед се вписват по един пълнолетен член на всяко 

семейство/домакинство. 

/4/ Заповедта има действие по отношение на всички членове от семейството 

/домакинството на титуляра на настанителната заповед. 

/5/ Когато член от семейството/домакинството страда от болест и се нуждае от 

помощта на друго лице, съгласно експертно решение на ТЕЛК, на лицето се предоставя 

допълнителна жилищна площ, като тези обстоятелства се посочват в мотивите на заповедта 

за настаняване. 

/6/ Заповедта за настаняване се връчва по реда на Гражданския процесуален кодекс. 

/7/ Ако настаненото лице, семейство/домакинство без основателни причини не 

сключи договор за определеното жилище в едномесечен срок от влизане в сила на 

заповедта за настаняване, губи правото на сключване на договор. Заповедта за отмяна 

подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс. 

 

§18. Допълва се разпоредбата на чл. 22, ал. 1. Изменя се и се допълва разпоредбата на 

чл. 22, като се създава нова ал. 2: 

 

Чл. 22. /1/ Лица, семейства/домакинства, които са отказали без основателни причини 

да приемат два пъти предложените им различни жилища, отговарящи на писмено 

посочените от тях условия, отпадат от окончателния списък за срок от пет години. 

Нова /2/ Води се електронен Регистър на отказите по чл. 22, ал. 1 предложение 

първо и отделен електронен Регистър на отпадналите на основание чл. 22, ал. 1 

предложение второ от Наредбата.  

/3/ След изтичане на срока по ал. 1, лицата, семействата/домакинствата имат право 

да кандидатстват отново по реда на чл. 7 от Наредбата. 

 

§19. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл. 23, ал. 4: 

 

Чл. 23. /1/ Договорите за наем на общинските жилища по чл. 20, ал. 3 апартаменти се 

сключват с Кмета на Общината или с упълномощено от него длъжностно лице. 

/2/ За настанените наематели по чл. 21, ал. 3 се сключват договори с всеки титуляр 

на настанителна заповед. 

/3/ Предаването на общинското жилище се извършва с приемно-предавателен 

протокол, съставен от представители на наемодателя и подписан от двете страни 



/4/ Ако в едномесечен срок от влизане в сила на настанителната заповед не се 

сключи договор за наем и жилището не се заеме юридическото лице по чл. 24 от 

Наредбата уведомява Община гр. Добрич, и заповедта губи своята валидност. 

 

§20. Допълва се разпоредбата на чл. 24: 

 

Чл. 24. Събирането на наемите и други дейности по сключените договори за наем на 

общинските жилища може да се възлага от Община град Добрич на юридическо лице, по 

реда на Закона за обществените поръчки. Събраните парични суми се внасят до десето 

число на следващия месец по сметка на Община град Добрич. 

 

§21. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл. 26 ал. 1. Допълва се разпоредбата на 

чл. 26, ал. 2. Допълва се разпоредбата на чл. 26, като се създават нови ал. 3 и ал. 4: 

 

Чл. 26. /1/ Запазват се наемните правоотношения с титулярите, които: 

1. са лишени от свобода, за срока на изтърпяване на наказанието, но не повече от 6 

месеца; 

2. учат в друго населено място или извън страната за срока на обучението; 

3. пребивават на територията на друга община или извън страната за срок до 6 

месеца. 

/2/ В случаите по предходната алинея, наемателите са длъжни да подадат в 

юридическото лице по чл. 24 от Наредбата декларация по чл. 59 от Наредбата. 

Нова /3/ Юридическото лице по чл. 24 от Наредбата ежемесечно изпраща в 

Община град Добрич справка придружена с копие на подадените декларации по чл. 59 

от Наредбата. 

Нова /4/ Юридическото лице по чл. 24 от Наредбата следи служебно за 

посочените в декларациите по чл. 59 от Наредбата срокове. След изтичане срока 

посочен в декларацията се извършва проверка за обитаемост, съставя се Констативен 

протокол екземпляр, от който се изпраща в Община град Добрич. При налични 

основания заповедта за настаняване се прекратява. 

 

§22. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл. 28, ал. 1, като се създават нови т. 1 и т. 

2: 

Чл. 28. /1/ Преместване на наематели на едно общинско жилище в друго свободно 

общинско жилище се допуска: 

Нова т. 1 по тяхно заявление със съгласието на Кмета на Общината, при 

спазване на пределните жилищни норми, установени с настоящата Наредба.  

Нова т. 2 служебно при възникване на належаща общинска необходимост. 

Наемателят е длъжен да освободи жилището в срока на предизвестието. 

/2/ Настанителната заповед се издава от Кмета на Общината. 

/3/ Наемът се дължи от датата на подписване на договора за наем, независимо от 

датата на предаване на имота. 

 

§23. Допълва се разпоредбата на чл. 30: 

 

Чл. 30. Резервните жилища са предназначени да осигурят временно жилищна площ, 

за срок от шест месеца, но не по-дълъг от две години, на лица, семейства домакинства: 



1. (изм. с решение № 49-1 от 28.05.2019 г.) чиито жилища са станали негодни за 

обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии или са застрашени от 

самосрутване; 

2. в чийто семейства са налице остри социални или здравословни проблеми. 

 

§24. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл. 31: 

 

Чл. 31. Лицата по чл. 30 подават заявление по образец до Общината, в което се 

излагат подробно обстоятелствата, водещи до необходимостта от настаняване в резервно 

жилище. Към заявлението се прилага декларация по образец. 

 

§25. Допълва разпоредбата на чл. 34 ал. 4: 

 

Чл. 34. /1/ Резервният общински фонд задължително разполага по всяко време с 

минимум две незаети самостоятелни жилища за критични нужди. 

/2/ Установения с ал. 1 баланс може да бъде нарушен само при тежки масови 

природни стихийни бедствия или аварии за срок не по-дълъг от два месеца. 

/3/ При форсмажорни обстоятелства при настаняването в резервни жилища могат да 

не се спазват нормите за жилищна заетост, установени с тази Наредба. 

/4/ (изм. с решение № 49-1 от 28.05.2019 г.) Не се допуска настаняване в общински 

резервни жилища на лица, чиито собствени жилища са станали негодни за използване 

поради естествено износване, вредни са в санитарно - хигиенно отношение или загрозяват 

средата и поради това, че не могат да се поправят или заздравят, подлежат на премахване 

по реда на Закона за устройство на територията. Обстоятелствата се удостоверяват с 

протокол от Комисията по чл. 32 от Наредбата. 

 

§26. Допълва се разпоредбата на чл. 36 ал. 2: 

 

Чл. 36. /1/ (досег. текст на чл. 36 – решение № 32-1 от 27.03.2018 г.)  Право да 

кандидатстват за настаняване под наем във ведомствени жилища имат работниците и 

служителите в общинската администрация или в структури на общинска бюджетна 

издръжка, ако те и членовете на семейството им не притежават годно за обитаване жилище 

или вила на територията на Община град Добрич, за срока им на работа в съответното 

ведомство. 

/2/ (нова - решение № 32-1 от 27.03.2018 г.) Лекари и специалисти по здравни 

грижи, сключили трудов договор или граждански договор с лечебно заведение за 

болнична помощ на територията на Община град Добрич,  които нямат жилищен имот на 

територията на Общината, след подаване на писмено искане от лечебното заведение, в 

което работят, до момента на прекратяване на правоотношението им с лечебното заведение. 

 

§27. Допълва се разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 1 и т. 3. Допълва се разпоредбата на чл. 

40, ал. 1, като се създава нова т. 11, т. 12 и т. 13, 14 и 15.  Допълва се разпоредбата на 

чл. 40, ал. 2. Допълва се разпоредбата на чл. 40, ал. 2, като се създава нова т. 1. 

Допълва се разпоредбата на чл. 40, ал. 5. Допълва се разпоредбата на чл. 40, като се 

създава нова ал. 6: 

 



Чл. 40. /1/ Наемните правоотношения се прекратяват едностранно от Общината 

поради: 

1.  не плащане на наемната цена и/или на консумативните разходи за повече от 3 

месеца; 

2. извършване на ново строителство, надстрояване или пристрояване, основен 

ремонт или реконструкция, когато се засягат обитавани помещения без получаване на 

съответните разрешения от компетентните органи; 

3. нарушаване на добрите нрави и обществен ред; 

4. не полагане грижата на добър стопанин при ползване на жилището; 

5. отпадане на условията за настаняване на наемателя в общинско жилище; 

6. изтичане на срока за настаняване; 

7. използване на жилището не по предназначение; 

8. не обитаване на жилището от наемателите за повече от 6 месеца, извън случаите 

на чл. 26, ал. 1, т. 2; 

9. преотдаване под наем на наето общинско жилище; 

10. прекратяване на трудови и служебни правоотношения на настанените във 

ведомствени жилища лица; 

Нова 11. замяна на титуляра при условията на чл. 29; 

Нова 12. взаимно съгласие; 

Нова 13. починал титуляр в условията на самостоятелно настаняване; 

Нова 14. При неспазване на споразумение по ч. 40, ал. 5; 

Нова 15. жилището е повредено и е в състояние негодно за обитаване. 

/2/ Наемното правоотношение се прекратява едностранно със заповед на Кмета на 

Община град Добрич. Заповедта за прекратяване на наемното правоотношение се издава 

въз основа на мотивирано предложение на комисия назначена от Кмета на Общината, която 

съставя констативен протокол и прилага други документи, доказващи основанията по ал. 1. 

В заповедта се посочват основанието за прекратяване на наемното правоотношение и 

срокът за освобождаване на жилището, който не може да бъде по-дълъг от един месец. 

Нова 1. При прекратяване на наемното правоотношение на основание чл. 40, 

ал. 1, т. 13 след издаване на заповед за прекратяване не се издава заповед за изземване. 

/3/ При прекратяване на наемното правоотношение на основание ал. 1, т. 2 към 

заповедта по ал. 2 се прилага настанителна заповед за друго общинско жилище, ако 

наемателят отговаря на условията за настаняване. 

/4/ Заповедта по ал. 2 може да се обжалва по реда на АПК.  Жалбата не спира 

изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго. 

/5/  При постигане на споразумение за разсрочено плащане до (три) месеца на целия 

дължим наем и до шест месеца за всички останали консумативи и внасяне на поне една 

вноска от дължимите суми от наемателя, заповедта по ал. 2 се обезсилва. При 

неизпълнение на споразумението се издава нова заповед за прекратяване. След 

издаване на нова заповед за прекратяване споразумение е недопустимо. 

Нова /6/ Споразумението се изготвя и се следи служебно за неговото спазване от 

юридическото лице по чл. 24 от Наредбата. 

 Нова /7/ При установяване на нарушение по чл. 40, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14 и 

15 лицето няма право да кандидатства за подписване на нов договор в следващите пет 

години.  

 



§28. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл. 42, ал. 2: 

 

Чл.42. /1/ При принудително изземване на общинско жилище, в отсъствие на 

обитателите му, служителите изготвят протокол - опис в два екземпляра на завареното 

имущество, който се подписва от съставителя и двама свидетели. Единият екземпляр от 

протокол - описа е предназначен за адресатите на заповедта. 

/2/ Вещите се съхраняват в определените за целта помещения за срок от шест 

месеца. 

/3/ Ако вещите не бъдат потърсени в срока по ал. 2, те стават общинска собственост.  

1. могат да се предоставят за здравни, социални и образователни нужди на звената на 

общинска бюджетна издръжка. 

2.  Продават се чрез публичен търг с явно наддаване. Кмета на Община град 

Добрич назначава комисия, която извършва оценка на вещите и определя 

предоставянето и продажбата им. 

3. При липса на интерес от ползването или закупуването им, те подлежат на 

унищожаване. 

 

§29. Изменя се разпоредбата на чл. 46 ал. 1, т. 1: 

 

Чл. 46. /1/ Общинските жилища, предназначени за продажба, могат да се продават 

след решение на Общински съвет на: 

1.  лица, чиито жилища се предвижда да бъдат отчуждени по реда на Глава трета от 

Закона за общинската собственост, при наличие на свободни жилища по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 

3 от Наредбата; 

2.  лица, настанени по административен ред в общинското жилище най-малко 5 

години; 

3. други физически или юридически лица, в случаите, определени с решение на ОбС 

по реда на наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС; 

4.  на служители, които са настанени във ведомствени жилища и имат не по – малко 

5 години стаж без прекъсване в общинска администрация. 

/2/ Предложенията за решения по предходния член се внасят в Общински съвет от 

Кмета на Общината или ресорния зам.-кмет. 

 

§30. Допълва разпоредбата на чл. 49, ал. 7: 

 

Чл. 49. /1/ Кметът на Общината назначава комисия със състав от 5 до 9 члена,  

председател ресорния зам.-кмет. и секретар – служител от дирекция „Общинска 

собственост“. 

/2/ В състава на комисията се включват и други служители от общинска 

администрация. 

/3/ Задължение на комисията е да  проучва налице ли са условията по чл. 46 от 

Наредбата и съставя протокол. 

/4/ В тримесечен срок от подаване на заявлението, при установяване на наличието на 

условията за закупуване на общинско жилище, Кметът на Общината или ресорния зам.-

кмет внася докладна записка в Общински съвет, за вземане на решение за продажба на 

жилището, придружена с оценка, извършена по реда на чл. 55 от Наредбата. 



/5/ (доп. с решение № 49-1 от 28.05.2019 г.) Въз основа на решението на Общински 

съвет, Кметът на общината издава заповед, която се връчва на заинтересованото лице. В 

тримесечен срок от връчване на заповедта се заплащат цената и дължимите местни данъци, 

такси и други разноски. При започната процедура по отпускане на банков кредит, доказана 

чрез представяне на заявление (искане) за кандидатстване за банков кредит, срокът за 

заплащане на  цената и дължимите местни данъци, такси и други разноски е 5 месеца. 

/6/ След плащане на сумите по ал. 3  в посочения в заповедта срок, Кметът на 

Общината сключва договор за продажба, който подлежи на вписване. 

/7/ (изм. с решение № 49-1 от 28.05.2019 г.) Ако в срока по ал. 5 купувачът не внесе 

дължимите суми, се счита, че той се е отказал от покупко-продажбата и преписката се 

прекратява служебно. 

 

§31. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл. 56 ал. 1: 

 

Чл. 56. /1/ Ежегодно в срок до 31 декември, комисия назначена от Кмета на 

Общината, в която участват представители от общинска администрация и юридическото 

лице по чл. 24 от Наредбата, извършва по реда на чл. 22 от Закона за счетоводството, 

инвентаризация на материалните активи и тяхното състояние. За извършената проверка се 

съставя констативен протокол.  

 

§32. Изменя се разпоредбата на  чл. 57, като се създават нови ал. 1 и ал. 2: 

 

Чл. 57. /1/ Ежегодно в срок до 31 декември, комисия назначена от Кмета на 

Общината, в която участват представители от общинска администрация и 

юридическото лице по чл. 24 от Наредбата извършва проверка за обитаемост на 

общинските жилища. За проверката се съставя констативен протокол, отразявящ: 

1. обитава ли се жилището и от кого се обитава. 

2. обитателите съответстват ли на настанените по заповед и други. 

 

Нова /2/ В следствие на проверка Комисията прави мотивирано предложение до 

Кмета на Общината за прекратяване на наемния договор. 

 

§33. Изменя се разпоредбата на  чл. 58, ал. 1: 

 

Чл. 58./1/ Наемодателят осъществява проверки за наличие на предпоставките по чл. 40 

и чл. 57 от настоящата Наредба. 

/2/ За установените нередности се съставя констативен протокол от определените от 

наемодателя лица. 

 

§34. В преходни и заключителни разпоредби на Наредбата се създава §1 и §2 със 

следния текст: 

 

§1 Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба за  реда и условията за 

установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от 

общинския жилищен фонд на Община град Добрич не изменя действащите договори за 



наем на общински жилища, които запазват правното си действие до изтичане срока на 

договора. 

 

§2 Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за установяване на 

жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския 

жилищен фонд на Община град Добрич е приета с решение №22-1 от 25.05.2021 г. на 

Общински съвет град Добрич и влиза в сила ……………….. 

 

 Възлага на Кмета на Община град Добрич последващи законови действия, във 

връзка с изпълнение на решението. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 29; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 1. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 22/25 май 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 22 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 май 2021 година 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за актуализация на Програмата за капиталовите разходи на Община град 

Добрич за 2021 г. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 22 – 2: 

 

 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 да се прехвърлят средства в размер на: 

 - 142 800 лева от Дейност 606, „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната 

мрежа“, §10-30 Текущ ремонт в дейност 619 „Др. дейности по жилищното 

строителство, благоустройството и регионалното развитие“, §51-00 Основен ремонт на 

ДМА, за реализацията на „Авариен основен ремонт на канализационна мрежа по ул. 

„Кап. Димитър Списаревски“ и „Авариен основен ремонт на канализационна мрежа по 

ул. „Батовска“; 

 - 26 802 лева от Дейност 606, „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната 

мрежа“, §10-30 Текущ ремонт в дейност 738 „Читалища“, §51-00 Основен ремонт на 

ДМА, за реализацията на „Актуализация на инвестиционен проект за обект: 

„Повишаване на енергийната ефективност и редуциране на отделяните вредни емисии 

от сградата на Народно Читалище „Йордан Йовков – 1870“. 

 

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

Добрич за 2021 г., съгласно Приложение №1.  

 

 3. Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2021 г., да се 

отрази в разходната част на бюджета на Община град Добрич по функции, дейности и 

параграфи.  

  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   
 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



Приложение №1  
 

Програма за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г. 

№ ОБЕКТ                                                                              Годишна 

задача 

Актуализа- 

ция май 

  І. Собствени  бюджетни  средства 
5 493 414 7 165 921 

1 Изграждане на Клетка 2 на Регионално депо Стожер (преходен) 
4 251 936 4 251 936 

2 Училища 345 794 339 702 

2.1 ОУ "Христо Ботев" 15 000 15 000 

2.1.1 Компютърна техника 9 000 4 000 

2.1.2 Система за видеонаблюдение 3 000 3 000 

2.1.3 Оборудване за ресурсна стая 3 000 3 000 

2.1.4 Изграждане на ограда  0 5 000 

2.2 ОУ "Хан Аспарух" 14 340 14 340 

2.2.1 Компютърна техника 6 502 6 502 

2.2.2 
Придобиване на преносими компютри със средства от МОН, ПМС 

№283/15.10.2020 г. 7 838 7 838 

2.3 ПМГ "Иван Вазов" 8 672 8 672 

2.3.1 Придобиване на преносими компютри със средства от МОН, ПМС 

№283/15.10.2020 г. 8 672 8 672 

2.4 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" 8 000 8 000 

2.4.1 Компютърна техника 8 000 8 000 

2.5 СУ "Петко Рачов Славейков" 76 106 76 106 

2.5.1 Придобиване на преносими компютри със средства от МОН, ПМС 

№283/15.10.2020 г. 18 106 18 106 

2.5.2 Фотоволтаична система 58 000 58 000 

2.6 ЕГ "Гео Милев" 51 504 30 504 

2.6.1 
Придобиване на преносими компютри със средства от МОН, ПМС 

№283/15.10.2020 г. 6 504 6 504 

2.6.2 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения за 

отоплителна инсталация на физкултурен салон 45 000 24 000 

2.7 ОУ "Панайот Волов" 3 308 3 308 

2.7.1 Система за видеонаблюдение 3 308 3 308 

2.8 СУ "Димитър Талев" 11 393 24 000 

2.8.1 
Придобиване на преносими компютри със средства от МОН, ПМС 

№283/15.10.2020 г. 11 393 11 393 

2.8.2 Компютърна техника 0 12 607 

2.9 СУ "Любен Каравелов" 130 000 130 000 

2.9.1 Изграждане на STEM център 70 000 70 000 

2.9.2 Компютърна техника 60 000 60 000 

2.10 Професионална гимназия по ветеринарна медицина 1 751 2 750 

2.10.1 Придобиване на преносими компютри със средства от МОН, ПМС 

№283/15.10.2020 г. 1 751 1 751 



2.10.2 Компютърна техника 0 999 

2.11 СУ "Св. Климент Охридски" 11 710 11 710 

2.11.1 Компютърна техника 8 410 8 410 

2.11.2 Музикален смесителен пулт   3 300 3 300 

2.12 ОУ "Стефан Караджа" 14 010 15 312 

2.12.1 Компютърна техника 14 010 15 312 

3 Дирекция "Хуманитарни дейности"   274 190 274 190 

3.1 
Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 101 040 101 040 

3.1.1 Доставка на 7 бр. компютърни конфигурации и 1 бр. 

професионално МФУ за "Център за обществена подкрепа 2" 11 800 11 800 

3.1.2 Доставка на 3 бр. компютърни конфигурации за "Центрове за 

настаняване от семеен тип" ДБУ 1,2 3 960 3 960 

3.1.3 
Доставка на 4 бр. компютърни конфигурации за "Комплекс за 

социални услуги" 4 000 0 

3.1.4 
Закупуване на 2 бр. прахосмукачки за мокро почистване на 

релефен гранитогрес за  "Комплекс за социални услуги" 10 000 10 000 

3.1.5 
Подмяна на водогрейни бойлери с газови в "Дом за стари хора" 30 000 30 000 

3.1.6 
Доставка на 1 бр. компютърна конфигурация за "Дом за стари 

хора" 1 000 1 000 

3.1.7 
Доставка на 4 бр. компютърни конфигурации за "Център за 

социална рехабилитация и интеграция"  4 000 4 000 

3.1.8 
Доставка на 1 бр. медицинска кушетка за "Център за социална 

рехабилитация и интеграция"  1 320 1 320 

3.1.9 Доставка на 19 бр. компютърни конфигурации, 1 бр. мултумедиен 

проектор и 1 бр. лаптоп за "Дневен център за деца с увреждания" 22 000 22 000 

3.1.10 
Доставка на 1 бр. вертикализатор, 1 бр. проходилка за лечебна 

физкултура и 2 бр. медицински кушетки за "Дневен център за деца 

с увреждания" 5 640 5 640 

3.1.11 Доставка на 1 бр. ъглов диван с ракла за "Дневен център за деца с 

увреждания" 2 000 2 000 

3.1.12 Доставка на 3 бр. компютърни конфигурации за "Дневен център за 

пълнолетни лица с увреждания"  3 000 3 000 

3.1.13 Доставка на 1 бр. медицинска кушетка за "Дневен център за 

пълнолетни лица с увреждания" 1 320 1 320 

3.1.14 Доставка на 1 бр. компютърна конфигурация за "Защитено 

жилище" 1 000 1 000 

3.1.15 Доставка на 4 бр. компютърни конфигурации за служителите 

администриращи "Механизъм лична помощ" 0 4 000 

3.2 Функция "Здравеопазване" 170 150 170 150 

3.2.1 Мерки за енергийна ефективност на ДЯ №4 74 150 74 150 

3.2.2 Мерки за енергийна ефективност на ДЯ №5 30 600 30 600 

3.2.3 Мерки за енергийна ефективност на ДЯ №6 26 100 26 100 



3.2.4 Доставка на 3 бр. полупрофесионални готварски печки с 6 газови 

котлона с чугунени горелки и електрическа фурна за ДЯ № 4 - 

втора сграда, ДЯ № 5 основна сграда и ДЯ № 6 - втора сграда 10 800 10 800 

3.2.5 
Доставка и монтаж на домофонни системи в ДЯ № 6 - двете сгради 3 000 3 000 

3.2.6 
Доставка на 1 бр. кухненски аспиратор за ДЯ № 6 - втора сграда  1 400 1 400 

3.2.7 
Доставка на комплект неутрално кухненско оборудване за ДМК 14 000 14 000 

3.2.8 
Доставка на 1 бр. стерилизатор за съдове за ДЯ № 4 - филиал 2 1 600 1 600 

3.2.9 Доставка и монтаж на модулен комплект секции и легла за ДЯ № 6 

- втора сграда 6 500 6 500 

3.2.10 Доставка на 2 бр. компютърни конфигурации за ДЯ № 5 - за двете 

сгради  2 000 2 000 

3.3 Функция "Култура" 3 000 3 000 

3.3.1 Компютърна техника  3 000 3 000 

4 Детски градини 83 381 86 209 

4.1 Изготвяне на инвестиционен проект за "Изграждане на нова сграда 

за нуждите на ДГ №10 Слънчице", находяща се в гр. Добрич, ул. 

"Даскал Димитър Попов" №1 (преходен)  2 561 2 561 

4.2 Основен ремонт на покрив ДГ №32 втора сграда 30 000 30 000 

4.3 Изграждане на ограда ДГ №24 33 678 33 678 

4.4 Доставка и монтаж на помпа за отоплителна инсталация ДГ №20 4 000 4 000 

4.5 Доставка и монтаж на зеленчуко резачка ДГ №20 4 000 4 000 

4.6 Компютърна техника ДГ №9 2 742 2 742 

4.7 Фризер ДГ №9 4 700 4 700 

4.8 Компютърна техника ДГ №10 1 700 1 700 

4.9 Изграждане на система за автоматизация на отоплителна 

инсталация ДГ №10  0 2 828 

5 Регионален исторически музей - Добрич 13 000 13 000 

5.1 Газификация на административна сграда 6 000 6 000 

5.2 Компютърна техника 2 000 2 000 

5.3 Климатик 2 000 2 000 

5.4 Дрон 3 000 3 000 

6 Регионална библиотека "Дора Габе" 15 000 15 000 

6.1 Машини за стерилизиране на книги 15 000 15 000 

7 
Изграждане на битова канализация в кв. Рилци, гр. Добрич - I-ви 

етап (финансиране от ПУДООС) (преходен) 
469 278 469 278 

8 
Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху 

обекти – общинска собственост, с участие на местното население, 

2019 – 2023 г.(средства от местното население)  7 681 7 681 

9 Изграждане на ограда сектор "Тревопасни", ОП "Център за защита 

на природата и животните"  26 168 37 168 



10 Коледна украса "Снежен човек" 2 186 2 186 

11 Компютърна техника за "Местна комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни" 4 800 4 800 

12 
Основен ремонт на ул. "Генерал-майор Стефан Попов" и на 

следните участъци на улична мрежа: ул. "Калиакра" – Нова бирена 

фабрика, бул. "25-ти септември" – "Ветеринарен техникум", бул. 

"25-ти септември" – "Битова техника" и ул. "Никола Петков" – бул. 

"Русия" (ПМС №24/2021 г.) 0 1 470 000 

13 Мотопеди за районни полицейски инспектори  0 3 600 

14 Копирни машини - 2 броя (за изборите) 0 6 616 

15 Изграждане на детска площадка достъпна за лица с увреждания в  

Градски парк "Свети Георги" 0 1 854 

16 
Детска площадка в ЖК "Дружба" със средства от ПУДООС 0 9 979 

17 
Авариен основен ремонт на канализационна мрежа по ул. "Кап. 

Димитър Списаревски" 0 122 500 

18 
Авариен основен ремонт на канализационна мрежа по ул. 

"Батовска" 0 20 300 

19 Актуализация на инв. проект за обект: „Повишаване на 

енергийната ефективност и редуциране на отделяните вредни 

емисии от сградата на Народно Читалище „Йордан Йовков - 1870“  0 26 802 

20 ОП "Комуналстрой" 0 3 120 

20.1 Фугорез за асфалт/бетон 0 3 120 

  II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2021 г. 972 878 972 878 

1 Разширение на Гробищен парк  - закупуване на земя (преходен)  11 533 61 808 

2 Изграждане на детска площадка в района ул. "Каменица"  

(преходен)  51 328 51 328 

3 Преасфалтиране на ул. "Момин проход" в участъка от ул. 

"Александър Батенберг" до ул. "Владая" (преходен)  48 206 48 206 

4 Център за защита на природата и животните - парково осветление 

(преходен)  2 736 2 736 

5 
Изработване на инвестиционен проект - "Централен пазар" 

(преходен)  48 000 48 000 

6 Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху 

обекти – общинска собственост, с участие на местното население, 

2019 – 2023 г. (преходен)  51 620 23 042 

7 Основен ремонт на пешеходен подлез при бул. "Добричка епопея и 

ул. "Независимост" (жп. гара Юг) (преходен)  150 991 150 991 

8 

Упражняване на строителен и авторски надзор за обект: 

Изграждане на битова канализация в кв. Рилци, гр. Добрич - I-ви 

етап (преходен)  
58 560 58 560 

9 Инвестиционен проект за основен ремонт и обновяване на 

огледална зала "Нели Божкова" (преходен)  26 955 26 955 



10 Упражняване на строителен и авторски надзор за обект - жилищен 

блок "Добрич" (преходен)  10 809 10 809 

11 
Мини товарач с прикачно оборудване (храсторез, кофа, метачка и 

фреза за асфалт и бетон) за ОП "Устойчиви дейности и проекти" 165 000 120 000 

12 Виброваляк за ОП "Комуналстрой" 50 000 50 000 

13 
Комплект, приемник използващ глобални навигационни 

спътникови системи 12 000 12 000 

14 Пътно - маркировъчна машина за ОП "Комуналстрой" 15 000 15 000 

15 Колесен мини–асфалтополагач за ОП "Комуналстрой" 100 000 145 000 

16 Товарен автомобил за ОП "Комуналстрой" 55 000 55 000 

17 
Пикап за ОП "Център за защита на природата и животните" 36 000 36 000 

18 Багер за ОП "Обреден дом" 71 640 0 

19 
Основен ремонт на канализация, по ул. "Път I - Гаази Баба" 7 500 7 500 

20 Изграждане на ограда ДГ №24 0 18 000 

21 Изграждане на ограда - Гробищен парк  0 10 000 

22 Модули за отпадъци за Градски парк "Свети Георги" 0 16 500 

23 Програмен продукт "Сиела" 0 2 304 

24 Изграждане на безжична (тип WiFi) мрежа за общинска 

администрация 0 1 487 

25 
Система за видеонаблюдение в ЦУИ на Община град Добрич 0 1 652 

  III. Проекти 3 903 821 3 903 821 

1 
Подобряване на връзката с мрежата TEN-T в трансграничния 

регион Меджидия - Добрич, INTERREG V-А ROBG 

39246/04.04.2018 (преходен)  33 953 33 953 

2 Развитие на интегрирана система на градския транспорт на 

Добрич, договор № BG16RFOP001-1.011-0007 (преходен)  3 005 164 3 005 164 

3 Реконструкция на сграда за приют за бездомни лица и семейства, 

рег. №BG16RFOP001-1.011-0008 (преходен)  442 754 442 754 

4 Младежки център Добрич – Вашето днес 421 950 421 950 

  ОБЩО: 10 370 113 12 042 620 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 22/25 май 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 22 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 май 2021 година 

 

ПО ТРЕТА 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 22 – 3: 
(Изменено с Решение 31-16 от 22.02.2022 г.) 

 

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

т. 2, чл. 4, т. 1, чл. 13, чл. 14, чл. 15а, чл. 17 от Закона за общинския дълг: 

 1. Променя свое Решение № 15 – 17/24.11.2020 г. както следва:  

 • В частта „Условия за погасяване“: 

 Срок на погасяване: 

 БИЛО: „до 25.06.2021 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 

части, без такса за предсрочно погасяване“, 

 (Изм. с реш. № 31-16 от 22.02.2022 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 ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 36; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ -1. 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 22/25 май 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 22 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 май 2021 година 

 

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Одобряване на Годишен доклад  за наблюдение на изпълнението през 2020 г. на 

Общински план за развитие – 2014 – 2020 година. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 22 – 4: 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 24, т. 4 и във връзка с §37 от 

Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

Закона за регионалното развитие одобрява годишния доклад за наблюдение на 

изпълнението  през 2020 г. на Общински план за развитие 2014 – 2020 (съгласно 

Приложение №1).  

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 37; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 1. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 22/25 май 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 22 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 май 2021 година 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.904.136 в местност „Гаази баба”, землище на град 

Добрич (за „Жилищно строителство“). 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 22 – 5: 

  

 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) на ПИ 72624.904.136 в местност „Гаази баба”,  землище 

на град Добрич, за промяна предназначението му за „Жилищно строителство“ с ново, 

ниско, свободно застрояване с ограничителни линии на нормативно определените 

отстояния от вътрешните граници, с устройствени показатели: Пл. застр до 40%, Н до 

7,0 м, Кинт до 0,8 и Пл озел. мин. 50%, съгласно приложената скица - предложение. 

Предложението е в съответствие с действащия ОУПО на гр. Добрич – ПИ 

72624.904.136 по действащата КК попада извън СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ на града, 

в УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ВИЛЕН ОТДИХ „Ов“. 

 Проектът да се представи в един оригинал 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 в PDF формат.  

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

Добрич, „ВиК Добрич“ АД, РИОСВ – град Варна 

 

 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) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева)                 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 22/25 май 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 22 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 май 2021 година 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план 

(ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ) 72624.447.5 и 72624.454.66 във връзка с обект: 

Електрозахранване на магазин в урбанизиран ПИ 72624.447.447 град Добрич.  

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 22 – 6: 

 

 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:  

 1. Одобрява техническо задание с приложения предварителен проект на трасето. 

 2. Дава съгласие за провеждане на трасе за електропровод през ПИ 72624.454.66  

на град Добрич, след съгласуване с Областно пътно управление – Агенция пътна 

инфраструктура. 

 3. Разрешава изработване на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен 

план (ПУП-ПП) за изграждане на подземна кабелна линия НН от БКТП, находящ се в 

ПИ 72624.447.5 през ПИ 72624.454.66 във връзка с обект: Електрозахранване на ПИ 

72624.447.447. 

  Проектът да се внесе за одобряване в Община град Добрич след представени 

становища от Областно пътно управление град Добрич; РИОСВ Варна; „ВиК Добрич“ 

АД, „Електроразпределение - Север“, клон град Добрич, при внасянето на проект за 

ПУП-ПП за процедиране и одобряване. 

 Същият да се представи в един оригинал 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) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 22/25 май 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 22 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 май 2021 година 

 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработване проект на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен 

план (ОУП) и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват 

ПИ 72624.190.43 по действащата КК в землището на град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 22 – 7: 

 

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

разрешава:  

 

 1. На основание чл. 124 от ЗУТ,  във връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ – изработване 

на проект за:  

 

 Частично изменение на Общ устройствен план (ЧИ на ОУП) с обхват ПИ 

72624.190.43 за промяна от „ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ – ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ 

– ГРАДИНИ И ОРАНЖЕРИИ“ за „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО-

СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ“ „Пп“ с устройствени параметри определени от ОУП за тази 

зона на основание  чл. 124, ал. 1 от ЗУТ.  

 

 Да се представи Решение от РИОСВ Варна.  

 

 2. На основание чл. 124а, ал. 1 и 5, чл. 12, ал. 2 и чл. 59, ал. 1 от ЗУТ – 

изработване проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с 

обхват ПИ 72624.190.43 в землището на града за промяна предназначението му за 

„ПСД“, с ограничителни линии на застрояване на 4,0 м от границите му, с устройствени 

показатели: Пл. застр. до 80%, Кинт до 2,5 и Н до 12.0 м. Конкретното предназначение 

за имота ще бъде за „Стопанска база – административни, складови, производствени и 

стопански сгради“.  

 

 ПУП-ПЗ  да се внесе за одобряване, след влизане в сила на ЧИ на ОУП.  

 

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

Добрич, „В и К Добрич” АД и РИОСВ – Варна при внасянето на проект за ПУП-ПЗ за 

процедиране и одобряване. 

 



 3. Дава съгласие на „ЕВРОТРАНС ПЛЮС“ ЕООД в качеството на 

заинтересовани лица да изработят и процедират проект Частично изменение (ЧИ) на 

Общ устройствен план на Община (ОУПО) ПИ 72624.190.43 по действащата 

Кадастрална карта (КК) в землището на град Добрич за своя сметка.  

 

 4. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, съгласно 

Закона действия. 

 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 34; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0. 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 22/25 май 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 22 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 май 2021 година 

 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Одобряване проект за Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община 

(ОУПО) град Добрич с обхват ПИ 72624.906.385 и 72624.906.382 по действащата 

Кадастрална карта (КК) ,землище град Добрич за промяна от „ЗЕМИ БЕЗ ПРАВО НА 

ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – Ссб“ в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ“ („Оо“). 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 22 – 8: 

  

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

127, ал. 6 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 103, ал. 4 от ЗУТ, одобрява проект 

за частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич 

с обхват ПИ 72624.906.385 и 72624.906.382 по действащата Кадастрална карта (КК), 

землище град Добрич за промяна от „ЗЕМИ БЕЗ ПРАВО НА ПРОМЯНА 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – Ссб“ в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО 

ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ“ („Оо“) с устройствени параметри: Н до 7,0 м, Пл. застр. 

до 40%, Кинт до 0,8 и Пл. озел. мин. 50%. 

 

 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) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 22/25 май 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 22 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 май 2021 година 

 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2021 година 

на Община град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 22 – 9: 

 

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

и чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на 

деца с изявени дарби, приета с Постановление №298/17.12.2003 г. на Министерски 

съвет /обн. ДВ. бр.111/22.12.2003 г., посл. изм. ДВ бр. 30/31.03.2020 г./, приема 

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2021 г. на Община град 

Добрич, съгласно Приложение №1. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



                                                                                                                         Приложение №1                               

П Р О Г Р А М А 

Н А  М Е Р К И Т Е  З А  З А К Р И Л А  Н А  Д Е Ц А  

С  И З Я В Е Н И  Д А Р Б И  

П Р Е З   2 0 2 1  Г О Д И Н А 

НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

 

Настоящата програма е разработена на основание чл. 12, ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби /НУРОЗДИД/, 

приета с ПМС № 298 от 17.12.2003 г. / обн. ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г., посл. изм. ДВ. 

бр.30 от31.03.2020 г. / в съответствие с чл. 5 а, т. 1, 2 и 3 от Закона за закрила на детето 

и Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби  от държавни, общински  

и частни училища  през 2021 г., приета  от  Министерски съвет  с  Постановление № 

138/09.04.2021 г., обн. ДВ бр.31/14.04.2021 г. 

 

             I.ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ 

            Закрила на деца с изявени дарби  по смисъла на Наредбата за условията и реда 

за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, / НУРОЗДИД / е система от 

мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на децата, която им 

осигурява финансово  подпомагане и възможности за изява. Право на закрила има 

всяко дете с изявени дарби в областта на науката, изкуството или спорта. 

           Средствата за стимулиране на деца с изявени дарби, които се отпускат на 

ученици от VIII – XII клас, класирани до навършване на 18 – годишна възраст на 

национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в 

програмата по чл.11 на НУРОЗДИД, се осигуряват от държавния бюджет. 

           Мерките за закрила на деца с изявени дарби, приети с Общинската програма, 

извън мерките по чл.11 ал.1 от НУРОЗДИД се финансират от  общинския бюджет. 

 

            II. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С 

ИЗЯВЕНИ ДАРБИ 

1. За ученици от общински училища на територията на град Добрич, искане 

за закрила на деца с изявени дарби се подава до кмета на Община град Добрич. 

Закрила се предоставя по искане на: 

- детето; 

- родител или законен представител на детето. 

              2.   За ученици от държавни и частни училища на територията на град Добрич, 

искане за закрила на деца с изявени дарби се подава до министъра на културата, 

министъра на образованието и науката, министъра на младежта и спорта. 

              3.  За мерките от Раздел I и  Раздел II от Общинската програма се представят 

документи и се спазват условията и реда, съгласно изискванията на НУРОЗДИД  /от 

чл.13 до чл.16а вкл. /.   

4. Документите по т. 1 и т. 3 се подават в деловодството на Община Добрич в 

едномесечен срок от възникване на основанието за предоставяне на закрила. При 

пропускане на този срок по обективни причини, ученикът не губи правото си на 

стипендия или еднократно финансово подпомагане, в случай че заяви искането си в 

рамките на календарната година.  

5. Исканията за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби и 

приложените документи се разглеждат в срок  до  10 дни след края на всяко 

тримесечие.   



6.  При вземане на решение за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби 

кметът на общината се подпомага от Експертно - консултативна комисия, назначена с 

негова заповед. След обсъждането на документите, комисията в тридневен срок 

представя протокола от работата си на кмета на общината, заедно с мотивирано 

предложение за всяко едно от постъпилите искания. 

7. Всеки ученик има право да получава само една стипендия по реда на 

НУРОЗДИД  или на основание закон или акт на Министерския съвет.  

              8. Освен по т. 7 от настоящата Програма, всеки ученик има право и на 

еднократно финансово подпомагане от мерките от Раздел II на Общинската програма, 

което да е в различна област от получената стипендия – наука, изкуство, спорт, или от 

различни състезания. 

Раздел I 

ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ КМЕТА 

НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.  5 Т.2  ОТ 

НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА  ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 

ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ 

/ Приета с ПМС №298/2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 30/31.03.2020 г. / 

МЕРКИ ПО НАРЕДБАТА ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ 

1. Насърчаване на творческите заложби и 

потребности на деца с изявени дарби по чл. 

8 чрез еднократно  финансово подпомагане. 

Ученик от общинско училище, класиран 

индивидуално до навършване на 18 години 

през 2021 г. на първо, второ или трето място 

на национален или международен конкурс, 

олимпиада или състезание в областта на 

науката, изкуството и спорта, включени в  

Националната програма за 2021 г. по чл. 11, 

ал. 1.  от НУРОЗДИД. 

1.1. Подпомагане за обучение в курсове по 

изкуства, наука или спорт. 

Ученик от общинско училище, представил 

служебна бележка от организатора за включване 

в курс за обучение и документ за  класиране на 

първо, второ или трето място на национален или 

международен конкурс, олимпиада или 

състезание, в областта на изкуството, науката 

или спорта, включени в Националната програма  

за 2021 г.  

1.2. Подпомагане за участие в пленери, 

обучителни и тренировъчни лагери. 

Ученик от общинско училище, представил 

служебна бележка от организатора за участие в 

пленер, обучителен или тренировъчен лагер, 

класиран на първо, второ или трето място на 

конкурс, олимпиада или състезание, в областта 

на изкуството, науката или спорта, включени в 

Националната програма за 2021 г. 

1.3.Подпомагане за участие в национални и 

международни конкурси, олимпиади и 

състезания. 

 Ученик от общинско училище, класиран на 

първо, второ или трето място на конкурс, 

олимпиада или състезание в областта на 

изкуството, науката и спорта, включени в 

Националната програма за 2021 г., представил 

документи за класиране. 

2. Подпомагане за участие в подготвителни  Ученик от общинско училище, класиран на 



курсове и/или индивидуална подготовка за 

постъпване в спортни училища или в 

училища по изкуствата по чл. 9, т. 2 от 

НУРОЗДИД. 

първо, второ и трето място на конкурс, 

олимпиада или състезание в областта на 

изкуството или спорта на общинско,  

регионално,  национално или международно 

равнище за 2021  г., предоставил документи по 

чл. 15, ал. 4 и ал. 5 от НУРОЗДИД. 

3. Стимулиране на деца с изявени дарби по 

чл. 10, чрез предоставяне на стипендия. 

Ученик  от VIII до XII клас от общинско 

училище, който до навършване на 18 години е 

класиран  индивидуално през 2021 г. на първо, 

второ или трето място на национален или 

международен конкурс, олимпиада или  

състезание, включени в Националната програма 

за  2021 г. съгласно чл.11, ал.1 от НУРОЗДИД. 

Раздел II 

ДРУГИ МЕРКИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ 

КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

МЕРКИ ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ ФИНАНСИРАНЕ 

Предоставяне на специална 

закрила на деца с изявени дарби 

чрез еднократно финансово 

подпомагане . 

1.Ученик до 18 – годишна възраст от 

общинско училище, класиран 

индивидуално на първо, второ или 

трето място на национален или 

международен конкурс, олимпиада 

или състезание, включени в 

Националната програма за 2021 г., 

когато възрастовата група не се 

подпомага със стипендия, съгласно 

разпоредбите на НУРОЗДИД. 

2.Ученик до 18 – годишна възраст от 

общинско училище, класиран на 

първо, второ или трето място на 

конкурс, олимпиада или състезание в 

областта на изкуството, науката или 

спорта на общинско, областно, 

регионално, национално или 

международно равнище  през 2021 г. 

 

 

 

I  място – до 160 лв. 

 

II място – до 130 лв. 

 

III място – до 100 лв. 

 

 

 

 

Забележка: 

1. Финансирането на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби 

в 2021  година  на Община град Добрич се осъществява от: 

- Раздел I т.1 и т.2 и  Раздел II -  средства от общинския бюджет в размер на 

 7 500 / седем хиляди и петстотин лева/ , съгласно Решение №18-4//23.02.2021 г. 

на Общински съвет град Добрич.; 

- Раздел I т. 3  -  средства от държавния бюджет. 

            2.  За всяко изключение, несъответстващо в пълна степен на Програмата, 

Експертно - консултативната комисия приема решение за финансово подпомагане в 

рамките на осигурените средства. 

               Настоящата Програма е приета с Решение №22-9 от 25.05.2021 г. на Общински 

съвет град Добрич. 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 22/25 май 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 22 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 май 2021 година 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
Възлагане изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) – патронажна 

грижа по проект BG05M9OP001-6.002 - 0096 „Патронажна грижа + в Община град 

Добрич“, процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 22 – 10: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и съгласно Указания за осигуряване на съответствие на проектите 

за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия 

режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ 

икономически интерес процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”, Общински 

съвет град Добрич: 

1. Дава съгласие, изпълнението на дейност: Направление 1 „Патронажна грижа – 

предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги“ на направление „Социална 

политика и здравеопазване“ да се възложи на Дирекция „Хуманитарни дейности“; 

2. Упълномощава кмета на Община град Добрич да издаде заповед, с която да 

възложи изпълнението на дейностите по предоставяне на основна дейност: Направление 1- 

„Патронажна грижа – предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги”  по проект 

BG05M9OP001-6.002-0096 „Патронажна грижа + в Община град Добрич“, процедура 

BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по ОП РЧР, на Дирекция „Хуманитарни 

дейности“ – направление „Социална политика и здравеопазване“. Заповедта да съдържа 

всички задължителни елементи, съгласно Раздел V от Указания за осигуряване на 

съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по 

ОП РЧР, с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за 

възлагане на услуги от общ икономически интерес, процедура BG05M9OP001-6.002 

„Патронажна грижа +”;  

3. Дава съгласие финансираните по ОП РЧР услуги по дейност: „Патронажна грижа 

– предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги“, да се ползват от потребителите 

без заплащане на такса, за периода, определен от УО за предоставяне на услугата – 12 

месеца. 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:                (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 22/25 май 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 22 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 май 2021 година 

 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за разкриване на Комплекс за социални услуги  за деца “Дъга“ и 

Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица и деца с увреждания “Палитра“ в 

Община град  Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 22 – 11: 

 

 Общински съвет град Добрич, на основание, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 

1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 3, т. 2 от Закона за социалните услуги, дава съгласие: 

 

   I. Считано от 01.07.2021 г. да бъде разкрит Комплекс за социални услуги за деца 

„Дъга“, с адрес за управление: гр. Добрич, жк „Дружба“ №57, обединяващ следните 

социални услуги:  

 – Център за настаняване от семеен тип за деца 1 с капацитет 15 места и адрес: гр. 

Добрич, жк „Дружба“ №57; 

 – Център за настаняване от семеен тип за деца 2 с капацитет 15 места и адрес: гр. 

Добрич, жк „Дружба“ №57; 

 – Център за настаняване от семеен тип за деца 3 с капацитет 15 места и адрес: гр. 

Добрич, жк „Дружба“ №57; 

 – Център за обществена подкрепа с капацитет 30 места и адрес: гр. Добрич, жк 

„Дружба“ №57. 

 

 1. Комплексът за социални услуги за деца ще се управлява от Директор; 

 1.2. Директорът на Комплекса за социални услуги за деца е работодател на 

персонала на социалните услуги, включени в Комплекса; 

 1.3. Директорът на Комплекса за социални услуги за деца изготвя Правилник за 

устройството и дейността на комплекса, щатно разписание на длъжностите в него и 

цялата задължителна документация, касаеща дейността му; 

 1.4. Лицата, работещи в горепосочените услуги към момента на разкриване на 

Комплекса за социални услуги за деца, запазват трудовите си правоотношения съгласно 

чл. 123, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда; 

 1.5. Ползваните от горепосочените услуги части от сградата с адрес: жк 

„Дружба“ №57, в това число прилежащите й терени, както и всичките им материални и 

нематериални активи се предоставят на Комплекса за социални услуги за деца „Дъга“. 

 



 II. Считано от 01.07.2021 г. да бъде разкрит Комплекс за социални услуги за 

пълнолетни лица и деца с увреждания „Палитра“, с адрес за управление: гр. Добрич, ул. 

„Суха река“ №37, обединяващ следните социални услуги: 

 - Дневен център за деца с увреждания с капацитет 70 места;  

 - Дневен център за пълнолетни лица с увреждания с капацитет 40 места; 

  - Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет с 45 места; 

 - Защитено жилище за пълнолетни лица с умствена изостаналост 1 с капацитет 8 

места; 

 - Защитено жилище за пълнолетни лица с умствена изостаналост 2 с капацитет 6 

места; 

 

 1.1 Комплексът за социални услуги за пълнолетни лица и деца с увреждания ще 

се управлява от Директор; 

       1.2 Директорът на Комплекса за социални услуги за пълнолетни лица и деца с 

увреждания е работодател на персонала на социалните услуги, включени в Комплекса; 

       1.3 Директорът на Комплекса за социални услуги за пълнолетни лица и деца с 

увреждания изготвя Правилник за устройството и дейността на комплекса, щатно 

разписание на длъжностите в него и цялата задължителна документация, касаеща 

дейността му; 

       1.4 Лицата, работещи в горепосочените услуги към момента на разкриване на 

Комплекса за социални услуги за деца, запазват трудовите си правоотношения съгласно 

чл. 123, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда; 

      1.5 Ползваните от горепосочените услуги части от сградата с адрес: ул. „Суха 

река“ №37, в това число прилежащите й терени, както и всичките им материални и 

нематериални активи се предоставят на Комплекса за социални услуги за пълнолетни 

лица и деца с увреждания „Палитра“. 

 

 2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона 

действия.   

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА     

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:           (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:        (п) 

                            (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

    (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 22/25 май 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 22 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 май 2021 година 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Определяне правомощията на представителя на oбщината в извънредното Oбщо 

събрание на акционерите на „Многопрофилна болница зa активно лечение - Добрич” 

АД, ЕИК: 124141302. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 22 – 12: 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 4, т. 5 и т.11 

и чл. 226 от Търговския закон и във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 11 от Наредба за условията 

и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски 

дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански 

дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна 

дейност, Общински съвет град Добрич упълномощава своя представител – Кмета на 

Община град Добрич, а в случай на служебна ангажираност д-р Емилия Баева – Зам.-

кмет „Хуманитарни дейности“ да присъства и да гласува на свиканото на 31.05.2021 

година извънредно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница зa 

активно лечение – Добрич” АД по следният начин: 

 

1. По т. 1 от дневния ред както следва: „ЗА“ 

2. По т. 2 от дневния ред както следва: „ЗА“ 

3. По т. 3 от дневния ред както следва: „ЗА“ 

4. По т. 4 от дневния ред както следва: „ЗА“ 

5. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона 

действия по изпълнение на решението. 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 22/25 май 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 22 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 май 2021 година 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Определяне правомощията на представителя на oбщината в Oбщото събрание на 

акционерите на „Добрички Панаир” АД, ЕИК 834017612. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 22 – 13: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 6, т. 

7, т. 10 и чл. 226 от Търговския закон и във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 10, т. 12 от Наредба 

за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич 

в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в 

граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за 

съвместна дейност, Общински съвет град Добрич упълномощава своя представител – 

Кмета на Община град Добрич, а в случай на служебна ангажираност Росица 

Йорданова – Зам.-кмет „ИРЕФ“ да присъства и да гласува на свиканото на 28.06.2021 

година редовно общо събрание на акционерите на „Добрички панаир“ АД Добрич, а 

при липса на кворум на 19.07.2021 г., по следният начин: 

 По т. 1 от дневния ред както следва: „ЗА“ 

 По т. 2 от дневния ред както следва: „ЗА“ 

 По т. 3 от дневния ред както следва: „ЗА“ 

 По т. 4 от дневния ред както следва: „ЗА“ 

 По т. 5 от дневния ред както следва: „ЗА“ 

 По т. 6 от дневния ред както следва: „ЗА“ 

 По т. 7 от дневния ред. 

  

 2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона 

действия по изпълнение на решението. 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:                (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 22/25 май 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 22 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 май 2021 година 

 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Промяна предназначението на част от жилищния фонд за настаняване под наем на 

граждани с установени жилищни нужди и определянето им, като жилища от фонд-

резервен и фонд-ведомствен по реда 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. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 22 – 14: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от ЗОС, и чл. 3, ал. 2 и 

ал. 3 от 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, Общински съвет град Добрич променя предназначението на долу изброените 

жилища, съобразно потребностите на общината от жилища за настаняване под наем на 

граждани с установени жилищни нужди в резервни, следните жилища: 

 

 1. жк „Балик“ бл. 13, вх. В, ет. 8, ап. 29 – едностайно жилище; 

 2. жк „Балик“ бл. 7, вх. А, ет. 2, ап. 5 – едностайно жилище; 

 3. Бул. „Русия“ бл. 51, ет. 7, ап. 48 – едностайно жилище; 

 4. жк „Балик“ бл. 17, вх. Г, ет. 8, ап. 31 – двустайно жилище; 

 5. жк „Балик“ бл. 35, вх. Б, ет. 6, ап. 16 – двустайно жилище; 

 6. жк „Балик“ бл. 42, вх. Б, ет. 7, ап. 18 – тристайно жилище. 

 

 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от ЗОС, и чл. 3, ал. 2 и 

ал. 3 от 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, Общински съвет град Добрич променя предназначението на долу изброените 

жилища, съобразно потребностите на общината от жилища за настаняване под наем на 

граждани с установени жилищни нужди във ведомствени, следните жилища: 

 

 1. жк „Дружба”, бл. 19, вх. Б, ет. 8, ап. 23 – едностайно жилище; 

 2. жк „Дружба”, бл. 20, вх. Е, ет. 4, ап. 12 – двустайно жилище; 

 3. жк „Христо Ботев“ бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 9 – двустайно жилище; 

 4. ул. „Хан Тервел“ №194, ет. 1, ап. 3 – двустайно жилище; 

 5. бул. „Русия“ бл. 49, ет. 10, ап. 64 – тристайно жилище. 

 



 3. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона 

действия.  

           

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 30; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала! 

Снел преписа:   

    (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 22/25 май 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 22 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 май 2021 година 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Представяне на Финансово-икономически резултати и приемане на Годишния финансов 

отчет и Баланса за 2020 година на „ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 834052321.   

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 22 – 15: 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 

и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 4 от Наредба за условията и реда за 

упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с 

общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в 

сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, приема 

Годишния финансов отчет и Баланса за 2020 година на „Жилфонд-инвест” ЕООД. 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 

и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 7 от Наредба за условията и реда за 

упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с 

общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в 

сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, 

освобождава от отговорност за дейността му през 2020 година управителя на „Жилфонд-

инвест” ЕООД.  

 3. Общински съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, от ЗМСМА, във връзка с 

чл. 137, ал. 1, т. 3 и чл.147, ал.2 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 4 от Наредба за 

условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич  в 

търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в 

граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за 

съвместна дейност, разпределя балансовата печалба след данъчно облагане за 2020 г. на 

„Жилфонд-инвест” ЕООД – 50 % за дивидент и 50 % за общи резерви. 

 4. Дължимият на Общината дивидент да се внесе в Община град Добрич по сметка 

IBAN: BG06SOMB91308410000644; BIC: SOMBBGSF; КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 48 00  

при ТБ "Общинска банка" АД - клон Добрич – „Дивидент за общината от търговски 

дружества с общинско участие за 2020 година“ в срок до 30.09.2021 година. 

 5. Възлага на Кмета да предприеме последващите, съгласно Закона действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 28; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 3. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 22/25 май 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 22 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 май 2021 година 

 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Представяне на Финансово-икономически резултати и приемане на Годишния финансов 

отчет и Баланса за 2020 година на „СТОЛОВЕ” ЕООД, ЕИК 834025865. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

  РЕШЕНИЕ 22 – 16: 

 
 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 

и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 4 от Наредба за условията и реда за 

упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с 

общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в 

сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, приема 

Годишния финансов отчет и Баланса за 2020 година на „Столове” ЕООД. 

 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 

и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 7 от Наредба за условията и реда за 

упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с 

общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в 

сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, 

освобождава от отговорност за дейността му през 2020 година управителя на „Столове” 

ЕООД.  

 

 3. Възлага на Кмета да предприеме последващите съгласно Закона действия. 

 

  ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 22/25 май 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 22 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 май 2021 година 

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Представяне на Финансово-икономически резултати и приемане на Годишния финансов 

отчет и Баланса за 2020 година на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК 

202966915. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 22 – 17: 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 

и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 4 от Наредба за условията и реда за 

упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с 

общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в 

сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, приема 

Годишния финансов отчет и Баланса за 2020 година на „Градски транспорт Добрич” 

ЕООД. 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 

и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 7 от Наредба за условията и реда за 

упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с 

общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в 

сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, 

освобождава от отговорност за дейността му през 2020 година управителя на „Градски 

транспорт Добрич” ЕООД.  

 3. Общински съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, от ЗМСМА, във връзка с 

чл. 137, ал. 1, т. 3 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 4 от Наредба за 

условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в 

търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в 

граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за 

съвместна дейност, „Градски транспорт Добрич” ЕООД не разпределя за дивидент 

балансовата печалба след данъчно облагане. Същата да бъде отнесена във фонд „Общи 

резерви”. 

 4. Възлага на Кмета да предприеме последващите, съгласно Закона действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 32; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 1. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:     (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 

 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 22/25 май 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 22 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 май 2021 година 

 

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Представяне на писмен отчет за дейността на „ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 

834052321 за периода 01.01.2021г. – 31.03.2021г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 
 

 

РЕШЕНИЕ 22 – 18: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, ал. 1 от 

Закон за публичните предприятия и чл. 26, ал. 3 от Наредба за условията и реда за 

упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с 

общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в 

сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, приема за 

информация писмения отчет за дейността на „Жилфонд-инвест” ЕООД за периода 

01.01.2021 г. – 31.03.2021 г. 

 

 2. Възлага на Кмета да предприеме последващите съгласно Закона действия.. 

 

  

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 22/25 май 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 22 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 май 2021 година 

 

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Представяне на писмен отчет за дейността на „СТОЛОВЕ” ЕООД, ЕИК 834025865 за 

периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 22 – 19: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, ал. 1 от 

Закон за публичните предприятия и чл. 26, ал. 3 от Наредба за условията и реда за 

упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с 

общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в 

сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, приема за 

информация писмения отчет за дейността на „Столове” ЕООД за периода 01.01.2021 г. – 

31.03.2021 г. 

 

 2. Възлага на Кмета да предприеме последващите, съгласно Закона действия 

 

  

 ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 22/25 май 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 22 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 май 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Представяне на писмен отчет за дейността на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ДОБРИЧ” ЕООД, 

ЕИК 202966915 за периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 22 – 20: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, ал. 1 от 

Закон за публичните предприятия и чл. 26, ал. 3 от Наредба за условията и реда за 

упражняване на правата на собственост на Община град Добрич  в търговски дружества с 

общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в 

сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, приема за 

информация писмения отчет за дейността на „Градски транспорт Добрич” ЕООД за 

периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г. 

 

 2. Възлага на Кмета да предприеме последващите съгласно Закона действия. 

  

 

 ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 22/25 май 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 22 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 май 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Представяне на писмен отчет за дейността на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН 

ЦЕНТЪР – I – ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК 124140855 за периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 22 – 21: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, ал. 1 от 

Закон за публичните предприятия и чл. 26, ал. 3 от Наредба за условията и реда за 

упражняване на правата на собственост на Община град Добрич  в търговски дружества с 

общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в 

сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, приема за 

информация писмения отчет за дейността на „Диагностично-консултативен център – I – 

Добрич” ЕООД за периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г. 

 

 2. Възлага на Кмета да предприеме последващите, съгласно Закона действия. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

    (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 22/25 май 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 22 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 май 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Представяне на писмен отчет за дейността на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН 

ЦЕНТЪР – II – ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК 124140780 за периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 22 – 22: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, ал. 1 от 

Закон за публичните предприятия и чл. 26, ал. 3 от Наредба за условията и реда за 

упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с 

общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в 

сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, приема за 

информация писмения отчет за дейността на „Диагностично-консултативен център – II – 

Добрич” ЕООД за периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г. 

 

 2. Възлага на Кмета да предприеме последващите, съгласно Закона действия.. 

   

  

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)  

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:       

    (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 22/25 май 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 22 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 май 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Представяне на писмен отчет за дейността на „ЦПЗ Д-Р П. СТАНЧЕВ – ДОБРИЧ” ЕООД, 

ЕИК 000851111 за периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 22 – 23: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, ал. 1 от 

Закон за публичните предприятия и чл. 26, ал. 3 от Наредба за условията и реда за 

упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с 

общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в 

сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, приема за 

информация писмения отчет за дейността на „Център за психично здраве д-р П. Станчев – 

Добрич” ЕООД за периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г. 

 

 2. Възлага на Кмета да предприеме последващите, съгласно Закона действия. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 22/25 май 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 22 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 май 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „ЖИЛФОНД-

ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 834052321. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 22 – 24: 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5 от 

ТЗ и съгласно чл. 11, ал. 1, чл. 12 и Приложение №1 от Наредбата за условията и реда за 

упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества 

с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в 

сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, 

Общински съвет град Добрич: 

 

 1. Открива процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на 

„Жилфонд-инвест” ЕООД град  Добрич, с ЕИК: 834052321. 

 

 2. Определя минимални изисквания към кандидатите, които могат да бъдат 

български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация 

Швейцария:  

 2.1 Да имат завършено висше образование; 

 2.2 Да имат най-малко 5 години професионален опит;  

 2.3 Да не са поставени под запрещение;  

 2.4 Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;  

 2.5 Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;  

 2.6 Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено 

отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са 

останали неудовлетворени кредитори;  

 2.7 Не са били член на управителен или контролен орган на дружество, съответно 

кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди 

назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;  

 2.8 Да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по 

права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство - 

до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление 

и контрол на същото публично предприятие;  

 2.9 Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;  



 2.10 Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с 

ограничена отговорност;  

 2.11 Да не са управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго 

публично предприятие;  

 2.12 Да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството; 

 2.13 Забраните по т. 2.9 и 2.10 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с 

дейността на дружеството; 

 2.14 Не могат да бъдат управители и изпълнителни членове на съветите на 

директорите и на управителните съвети лица, които работят по служебно или по 

трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище и/или като 

лекари или лекари по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за 

лечебните заведения. 

 

 3. Определя специфични изисквания към кандидатите: 

 3.1   Област на придобито висше образование – Технически науки или 

професионално направление „Икономика“ или професионално направление „Право“. 

 

 4. Определя необходимите документи за участие в конкурса:  

 4.1 Заявление за участие в конкурса;  

 4.2 Мотивационно писмо; 

 4.3 СV /Автобиография/; 

 4.4 Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование; 

 4.5 Документ, удостоверяващ придобит професионален опит (трудова книжка, 

служебна книжка, осигурителна книжка  и др.);  

 4.6 Декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска 

дейност;  

 4.7 Препоръка от последната месторабота, освен за кандидатите, които досега са 

заемали длъжността. 

  

 5. Определя критериите за оценка на бизнес-програмите на кандидатите:  

 5.1 Степен на реална приложимост на бизнес-програмата – оценена, съгласно Карта 

за оценка – Образец №3 към Приложение №1 от Наредба за условията и реда за 

упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества 

с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в 

сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност;  

 5.2 Съответствие на бизнес-програмата с целите на бизнес-задачата на дружеството; 

 5.3 Съответствие на бизнес-програмата с нормативната уредба. 

 

 6. Определя комисия за организиране и провеждане на конкурса, както следва: 

 

 Председател: Заместник-кмет на Община град Добрич 

 Секретар: Служител от Общинска администрация 

и членове:     

 Общински съветник – арх. Емилия Добрева 

 Общински съветник – Павел Павлов 

 Правоспособен юрист от Общинска администрация. 

 

 Въз основа на решението на Общинския съвет за откриване на конкурса, Кмета 

издава заповед, в която определя поименния състав на комисията. 

 



 7. В 7-дневен срок от влизане в сила на решението, обявата за конкурса да се 

публикува в един централен и един местен вестник и на официалната Интернет 

страница на Община град Добрич.  

 

 8. Документите на кандидатите за участие в конкурса се приемат в 15 дневен срок 

след публикуване на обявата, в Деловодството на Община град Добрич. 

 

 9. Конкурсът за избор на управител на търговското дружество да се проведе на три 

етапа: 

 - Проверка на съответствието на представените документи с предварително 

обявените изисквания; 

 - Представяне от кандидатите на бизнес-програма на търговското дружество за 

целия срок на договора за управление, изготвена в съответствие с бизнес-задачата и 

стратегията за развитие на дружеството; 

 - Интервю с кандидатите. 

 

 10. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона 

действия. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 22/25 май 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 22 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 май 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2020 

година и Общинска програма за закрила на детето за 2021 година. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 22 – 25: 

 

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

във връзка с чл. 20а, ал. 3 от Закона за закрила на детето : 

 

            1. Приема Отчета по изпълнението на Общинската програма за закрила на детето 

през 2020 година. 

 

           2. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2021 година. 

 

 

 

 ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 22/25 май 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 22 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 май 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – частна 

общинска собственост на ул. „д-р Константин Стоилов” №2 град Добрич на Сдружение 

Фолклорна танцова студия „Добруджа” град Добрич. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 22 – 26: 

 

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

чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 65 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за 

учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост, 

представляващ част от едноетажна сграда със застроена площ 206.00 кв. м, 

представляваща самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.625.111.1.3 по КККР 

на град Добрич на ул. „д-р Константин Стоилов” №2 град Добрич на Сдружение 

Фолклорна танцова студия „Добруджа” с главен художествен ръководител Стоян 

Господинов Стоянов, за срок от 5 (пет) години. 

 

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

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 22/25 май 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 22 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 май 2021 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост за поставяне на 

преместваеми обекти – павилиони за вестници и списания, съгласно одобрена схема по чл. 

56 от ЗУТ. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 22 – 27: 

 

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

чл. 14, ал. 7 от ЗОС, 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 имоти, публична общинска 

собственост, както следва: 

 1. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за 

вестници и списания  по одобрен модел с площ 3,50 кв. м по ул. „Независимост” в улична 

регулация, пред УПИ Х – за „Обществено обслужване и трафопост” в кв. 26 на ЦГЧ град 

Добрич, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ, с начална тръжна цена 54,74 лева 

месечно; 

 2. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за 

вестници и списания по одобрен модел с площ 3,50 кв. м в УПИ Х – за „Озеленяване и 

подлез” в кв. 14 на ЦГЧ град Добрич, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ, с начална 

тръжна цена 54,74 лева месечно. 

 На основание чл. 45, ал. 1 от ЗДДС не се начислява ДДС. 

 Срок за отдаване под наем – 5 години. 

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

 ІІ. Възлага на Кмета последващите, съгласно закона действия по изпълнението. 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 22/25 май 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 22 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 май 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост представляващи 

павилиони – част от спирки на градски транспорт, находящи се по бул. „Добруджа“ до 

бивша сграда на СМК и до Съдебна палата. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 22 – 28: 

 

 1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, 

ал. 9, т. 2 от ЗОС и чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество допълва Годишната програма за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 година в част ІІ. ОБХВАТ И 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМАТА, точка 2 ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, подточка 2.1 

общински терени, обекти и вещи, със следния имот за отдаване под наем: 

 

 - Павилион – част от спирка на градски транспорт „Тракийски“, по бул. „Добруджа“ 

до бивша сграда на СМК с площ 6,00 кв. м, за търговия; 

 - Павилион – част от спирка на градски транспорт, по бул. „Добруджа“ до Съдебна 

палата, с площ 6,00 кв. м, за търговия. 

  

 2. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, 

ал. 7 от ЗОС, чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, съгласно скица с виза от главния архитект на 

Община град Добрич на основание чл. 56 от ЗУТ, дава съгласие да се проведе публичен 

търг с тайно надаване, за отдаване под наем нa:  

 

 - Павилион – част от спирка на градски транспорт „Тракийки“, по бул. „Добруджа“ 

до бивша сграда на СМК с площ 6,00 кв. м, с начална тръжна 41,04 лева месечно и 20 % 

ДДС, за търговия (без производство на храна); 

 - Павилион – част от спирка на градски транспорт, по бул. „Добруджа“ до Съдебна 

палата с площ 6,00 кв. м, с начална тръжна цена 70,62 лева месечно и 20 % ДДС, за 

търговия (без производство на храна). 

 

 Срок за отдаване под наем – 5 години.  

 

 Наемателите се задължават за срока на наемния договор да поддържат изцяло за 

своя сметка изградените заслони за градски транспорт и да спазват разпоредбата на чл. 7, 



ал. 7 от Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти 

на територията на Община град Добрич.  

 

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

 3. Общински съвет град Добрич възлага на Кмета последващите, съгласно закона 

действия по изпълнението.  

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:     (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 22/25 май 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 22 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 май 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Откриване на производство по отчуждаване на Поземлен имот с идентификатор 

№72624.433.129 и Поземлен имот с идентификатор №72624.433.130 по КККР на град 

Добрич за „Разширение на гробищен парк“ на град Добрич. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 22 – 29: 

 

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

ал. 1 от ЗОС и чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община град Добрич, Решение 50-5/25.06.2019 г. 

на Общински Съвет град Добрич, за одобрен Проект за Подробен Устройствен План – 

План за Застрояване (ПУП-ПЗ) за „Разширение на гробищен парк“ на град Добрич,  

открива процедура по принудително отчуждаване на следните поземлени имоти:  

 

 1. Поземлен имот с идентификатор №72624.433.129 по КККР на град Добрич, 

собственост на София Тодорова Ташева и Евгения Василева Чобанова, с площ от 2625 кв. 

м, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, 

категория на земята: трета, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 

433129, съседи:  72624.433.159, 72624.433.128,  72624.433.130, 72624.433.158;. Данъчната 

оценка на ПИ е 956.80 (Деветстотин петдесет и шест, и 0.80) лева. Пазарна оценка на 

подлежащия на отчуждаване  ПИ 10 600.00 (Десет хиляди и шестстотин) лева. 

 

 2. Поземлен имот с идентификатор №72624.433.130 по КККР на град Добрич, 

собственост на Искра Живкова Божилова, с площ от 2624 кв. м., трайно предназначение на 

територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе и категория на земята: трета, 

предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 433130, съседи:  72624.433.49, 

72624.433.158, 72624.433.129, 72624.433.128. Данъчната оценка на ПИ е 956.40 

(Деветстотин петдесет и шест и 0,40) лева. Пазарна оценка на подлежащия на отчуждаване 

ПИ 10 600.00 (Десет хиляди и шестстотин) лева. 

 

 Всеки един от гореизброените имоти подлежи на  отчуждаване в своята цялост.  

  

 Общ размер на паричните средства, необходими за обезщетяване на собствениците 

на Поземлен имот с идентификатор №72624.433.129 и Поземлен имот с идентификатор 

№72624.433.130 по КККР на град Добрич за „Разширение на гробищен парк“ на град 

Добрич възлизат на 21 200.00 лева.  

  



            На основание чл. 21, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС отчуждените за 

задоволяване на общински нужди имоти стават публична общинска собственост.  

 

 III. Общински Съвет град Добрич възлага на Кмета на Община град Добрич да 

изпълни задълженията си за уведомяване на заинтересованите лица, съгласно чл. 25, ал. 1 

от ЗОС, издаде заповеди за отчуждаване на имотите, съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗОС, 

допускайки предварителното им изпълнение, както и извърши всички последващи, 

съгласно закона, действия. 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 22/25 май 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 22 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 май 2021 година 

 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Покупка на Поземлен имот с идентификатор №72624.433.16, по КККР на град Добрич, за 

„Разширение на гробищен парк“ на град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 22 – 30: 

 

 I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, 

ал. 9, т. 2 от ЗОС извършва корекции в Годишната програма за управление и разпореждане 

с имотите – общинска собственост за 2021 година, като в част ІІ. Обхват и съдържание на 

програмата заличава: в т. 8 „Принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за 

общински нужди“ и допълва: в т. 10 „Закупуване на имоти“ следният имот: 

 - Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.16, по КККР на град Добрич, начин 

на трайно ползване лозе, с площ от 2 000 кв. м. – за Гробищен парк; 

 

 II. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, 

ал. 2 от ЗОС, чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, дава съгласие Община град Добрич да закупи 

поземлен имот с идентификатор 72624.433.16, по КККР на град Добрич, одобрени със 

Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с трайно 

предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване – лозе, с площ 2000  

кв. м, собственост на наследниците на Ангелина Жекова Стоянова и Марийка Жекова  

Стоянова, съгласно Нотариален акт №25, том V c, дело №1169, вписан с вх. 

рег.№36/27.02.1995 г. от Служба по вписванията – гр. Добрич, като одобрява 

предложената от собствениците цена в размер на 8 000 (осем хиляди) лева или 4 000 

(четири хиляди) лева за декар. 

 

 III. Общински Съвет град Добрич възлага на Кмета на Община град Добрич да 

извърши всички последващи, съгласно закона действия. 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:                (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 22/25 май 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 22 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 май 2021 година 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

общинската собственост. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 22 – 31: 

 

 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 предложената начална тръжна цена на следния имот: 

 - Поземлен имот с идентификатор 72624.618.315 (седем, две, шест, две, четири, 

точка, шест, едно, осем, точка, три, едно, пет) 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 от 23.11.2017 г., с площ 231.00 (двеста тридесет и един) кв. м, 

идентичен с УПИ ХІ в кв. 5, предвиден „за търговия“ по Кадастрален и ЗРП на жк „Балик – 

Йовково“ – север на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544 от 16.08.1999 г. на 

МРРБ и Заповед №387/02.05.2000 г., ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1051/31.08.2017 г. 

на Кмета на Община град Добрич, находящ се на ул. „Горски извор“ в град Добрич, 

актуван с АОС №5340/09.11.2017 г., вписан под №23, том ХХІV, вх. рег. 

№10694/14.11.2017 г. в Службата по вписванията град Добрич и начална тръжна цена: 16 

650,00 (шестнадесет хиляди шестстотин и петдесет) лева, без включен ДДС. 

 Данъчната оценка на имота 3 248,30 (три хиляди двеста четиридесет и осем и 0,30) 

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“ - 23; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 6. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:                (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 22/25 май 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 22 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 май 2021 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за продажба на общински жилища - апартаменти. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 22 – 32: 

 

 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 Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост за 2021 г., като в част ⅠⅠ. Обхват и Съдържание на програмата се допълва в т. 

6.3 Продажба на жилищни имоти – апартаменти  със следните жилища: 

                  т. 193 жк „Дружба“ бл. 18, вх. З, ет. 7, ап. 20 

                  т. 194 жк „Балик“ бл. 24, вх. В, ет. 7, ап. 27  

                  т. 195 ул.  „Боряна“ бл. 2, вх. А, ет. 5, ап. 14 

 

 ⅠⅠ. 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 №20 (двадесет), със застроена площ 45,30 (четиридесет и пет  

цяло и тридесет стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и 

балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор №72624.620.67.1.41 

(седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, нула, точка, шест, седем, точка, едно, 

точка, четири, едно) по КККР на град Добрич, одобрена със Заповед №РД-18-15/12.05.2005 

г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 05.05.2021 г., ведно с 

0,368% (нула цяло триста шестдесет и осем хилядни процента) от 1248,20 кв. м в ид. части 

от общите части на сградата с идентификатор №72624.620.67.1, равняващи се на 4,59 

(четири цяло петдесет и девет стотни) кв. м; 0,368% (нула цяло триста шестдесет и осем  

хилядни процента) от 1560,32 кв. м отстъпено право на строеж, равняващи се на 5,74 (пет 

цяло седемдесет и четири стотни) кв. м, изба №15 (петнадесет) с площ 2,80 (две цяло и 

осемдесет стотни) кв. м, находящ се на адрес: град Добрич, жк „ Дружба“ бл. 18, вх. З, ет. 7 

на Антоанета Димитрова Йорданова, за сумата от 26 256 (двадесет и шест хиляди двеста 

петдесет и шест) лева без ДДС. Данъчна оценка на апартамента: 7 278,50 (седем хиляди 

двеста седемдесет и осем  и 0,50) лева.  

 

 2. АПАРТАМЕНТ №27 (двадесет и седем), със застроена площ 68,40 (шестдесет и 

осем цяло и четиридесет стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение 

и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

№72624.619.211.1.61 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, две, 

едно, едно, точка, едно, точка, шест, едно) по КККР на град Добрич одобрена със Заповед 



№РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК,  ведно с 2,099% (две цяло 

деветдесет и девет хилядни процента) от 397,12 кв. м в ид. части от общите части на 

сградата с идентификатор №72624.619.211.1, равняващи се на 8,34  (осем цяло тридесет и 

четири стотни) кв. м; 2,099% (две цяло деветдесет и девет хилядни процента) от 434,63 кв. 

м отстъпено право на строеж, равняващи се на 9,12 (девет цяло и дванадесет стотни ) кв. м, 

изба №27 с площ 2,75 (две цяло седемдесет и пет стотни) кв. м, находящ се на адрес: град 

Добрич, жк „Балик“, бл. 24, вх. В, ет. 7 на Атанаска Неделчева Маринова за сумата от 39 

976 (тридесет и девет хиляди деветстотин седемдесет и шест) лева, без ДДС. Данъчна 

оценка на апартамента: 11 262,20 (единадесет хиляди двеста шестдесет и два и 0,20) лева. 

 

 3. АПАРТАМЕНТ №14 (четиринадесет), със застроена площ 40,90 (четиридесет  

цяло и деветдесет стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и 

балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №72624.618.75.1.14 

(седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, седем, пет, точка, едно, 

точка, едно, четири) по КККР на град Добрич одобрена със Заповед №РД-18-15/12.05.2005 

г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с Кич 0.03594 от общите части на сградата 

с идентификатор №72624.618.75.1, представляващи 4,34 (четири цяло тридесет и четири 

стотни) кв. м  и отстъпено право на строеж – 7,12 (седем цяло и дванадесет стотни ) кв. м, 

изба №14 с площ 6,98 (шест цяло и деветдесет и осем стотни) кв. м, находящ се на адрес: 

град Добрич, ул. „Боряна“, бл. 2, вх. А, ет. 5 на Славка Владева Йорданова за сумата от 22 

294 (двадесет и две хиляди двеста деветдесет и четири) лева, без ДДС. Данъчна оценка на 

апартамента: 7 544,40 (седем хиляди петстотин четиридесет и четири и 0,40 ) лева. 

 

 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. 

 

 ІІⅠ. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона, 

действия. 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 30; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 1. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:     (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 22/25 май 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 22 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 май 2021 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Учредяване право на пристрояване във връзка с одобрен проект за обект: „Пристройка до 

40.00 кв. м на сграда с идентификатор 72624.616.186.3 за жилищно помещение в УПИ Х-

186 в кв. 610 по Кадастрален и ЗРП на жк „Русия“ 3, 4 на град Добрич, ул. „Аврора“ №33“. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 22 – 33: 

 

 1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, 

ал. 9, т. 2 от ЗОС, допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2021 година в част ІІ. Обхват и съдържание на програмата, т. 5. 

Учредяване право на строеж, подточка 5.1. Учредяване право на пристрояване и/или 

надстрояване със следния имот: 

 

 - Поземлен имот с идентификатор 72624.616.186 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 №18-2673/08.03.2021 г. на Началника на 

СГКК град Добрич, с площ 368.00 кв. м, идентичен с УПИ Х-186 в кв. 610, предвиден „за 

жилищно строителство“ по Кадастрален и ЗРП на жк „Русия 3, 4“ на град Добрич, одобрен 

със Заповед №285/27.04.1999 година на Кмета на Община град Добрич, РУП, одобрен със 

Заповед 1026/07.10.2014 г. на Кмета на Община град Добрич, находящ се на ул. “Аврора“ 

№33. 

 

 2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, 

ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за 

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

учреди на Стиляна Иванова Великова, безсрочно, възмездно право на пристрояване върху 

31.68 (тридесет и един и 0.68) кв. м в общински поземлен имот с идентификатор 

72624.616.186 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 №18-

2673/08.03.2021 г. на Началника на СГКК град Добрич, с площ 368.00 кв. м, идентичен с 

УПИ Х-186 в кв. 610, предвиден „за жилищно строителство“ по Кадастрален и ЗРП на жк 

„Русия“ 3, 4 на град Добрич, одобрен със Заповед №285/27.04.1999 г. на Кмета на Община 

град Добрич, РУП, одобрен със Заповед №1026/07.10.2014 г. на Кмета на Община град 

Добрич, находящ се на ул. „Аврора“ №33, актуван с АОС №5533/27.04.2021 г., вписан под 

№24, том IX, вх. регистър №3255/29.04.2021 г., към собствената ѝ жилищна сграда с 

идентификатор 72624.616.186.3 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град 



Добрич, по одобрен инвестиционен проект от Главния архитект на Община град Добрич от 

06.01.2021 г., за сумата от 1807.00 (хиляда осемстотин и седем) лева. 

 

 Данъчната оценка на правото на пристрояване върху 31.68 кв. м е 1 675.10 (хиляда 

шестстотин седемдесет и пет и 0.10) лева.   

 

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

 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 28; „ПРОТИВ“ - 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:     (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 22/25 май 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 22 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 май 2021 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.602.701, находящ се на ул. 

„Сирма войвода“ №30. 

 

 

 

 

 

 

След обсъжданията, с 18 гласа „ЗА”, 1 глас „ПРОТИВ” и 12 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” докладната записка относно предложение за прекратяване на 

съсобственост в ПИ 72624.602.701, находящ се на ул. „Сирма войвода“ №30 НЕ БЕ 

ПРИЕТА. 

 

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:     (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 22/25 май 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 22 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 май 2021 година 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.621.233, по КККР на гр. 

Добрич, находящ се в ЖК „Добротица“ до бл. 22. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 22 – 35: 

 

 І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, 

ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва Програмата за управление и 

разпореждане в част ІІ. Обхват и съдържание на програмата, точка 7. Прекратяване на 

съсобственост: за дворно място с площ 53.00 кв. м, представляващо 53/330 кв. м в идеални 

части от поземлен имот с идентификатор 72624.621.233 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр.Добрич,  находящ се в ЖК „Добротица“ до бл. 22.  

 

 II. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, 

ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 53, ал. 1, т. 3 

от НРПУРОИ дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич 

от една страна и Даниела Панайотова Петкова (Даниела Панайотова Кехайова), от друга 

страна, чрез продажба частта на Общината, а именно дворно място с площ 53.00 кв. м, 

представляващо 53/330 кв. м. в идеални части от поземлен имот с идентификатор 

72624.621.233, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добрич,  находящ се 

в гр. Добрич, ЖК „Добротица“ до бл. 22, за сумата от 3 728.00 (Три хиляди седемстотин 

двадесет и осем) лв., или 70.34 лв./кв. м без включен ДДС.  

 Данъчната оценка на частта на Общината е 1 192.50 (Хиляда сто деветдесет и два, и 

0.50) лева. 

 

 ІІI. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона 

действия.   

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 21; „ПРОТИВ“ - 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 8. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:     (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 22/25 май 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 22 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 май 2021 година 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Избор на Зам.-председатели на Общински съвет и промяна състава на временни комисии. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 22 – 36: 

(Изменено с Решение 28-34 от 30.11.2021 г. на Общински съвет град Добрич) 

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 

5 и чл. 11, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град 

Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация: 

1. Избира за Зам.-председатели на Общински съвет: 

 Камелия Койчева 

 Емилия Добрева 

2. Определя за Председател на временната комисия за подготовка на Правилник за 

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

взаимодействието му с общинската администрация – инж. Нивелин Радичков – 

Председател на Общински съвет град Добрич и за член на комисията – Иван Иванов. 

3. Определя представител в Областния съвет за развитие на Област Добрич – инж. 

Нивелин Радичков – Председател на Общински съвет град Добрич (на мястото на Мая 

Димитрова). 

4. Определя за Председател на Комисията по предложенията за удостояване със 

званието „Почетен гражданин на Добрич“ за мандат 2019 – 2023 г. – инж. Нивелин 

Радичков – Председател на Общински съвет град Добрич (на мястото на Мая Димитрова). 

5. Определя за член на Общинска комисия за обществен ред и сигурност (ОбКОРС) 

Емил Бърдаров (на мястото на Зорница Михайлова). 

6. Определя за член на Временна комисия, която да изработи и предложи на 

Общински съвет град Добрич Правилник за устройство и работа на общински фонд 

„Поддържане и ремонт на обекти – недвижима общинска собственост – сграден фонд“ 

Божидар Димитров (на мястото на Зорница Михайлова). 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 23; „ПРОТИВ“ - 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 4. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:       (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 


