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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 23/29 юни 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 23 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 юни 2021 година 

 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Обявяване на 25 септември 2021 г. (събота) за празничен и неприсъствен на 

територията на Община град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 23 – 1: 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА: 

 

 І. Общински съвет град Добрич, обявява еднократно 25 септември 2021 г. (събота) за 

празничен и неприсъствен на територията на Община град Добрич.  

 

ІІ. 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) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 23/29 юни 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 23 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 юни 2021 година 

 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Стратегия за поддържане и опазване на чистотата и управление на 

отпадъците на територията на Община град Добрич. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 23 – 2: 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация Общински съвет град Добрич: 

 

 1. Приема Стратегия за поддържане и опазване на чистотата и управление на 

отпадъците на територията на Община град Добрич.  

  

 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 33; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 1. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   
 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 23/29 юни 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 23 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 юни 2021 година 

 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за поемане на дългосрочен дълг, чрез провеждане на  процедура за избор 

на кредитна институция с цел реализация на инвестиционен проект  „Основен ремонт и 

рехабилитация на улици и тротоари в град Добрич“. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 23 – 3: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 4, т. 1 и чл. 17 от Закона за общинския дълг 

Общински съвет град Добрич: 

 

1. Дава съгласие Община град Добрич да поеме дългосрочен дълг за  

реализацията на инвестиционен проект „Основен ремонт и рехабилитация на улици и 

тротоари в град Добрич“ при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – до 10 000 000  (десет милиона) лева;  

 Валута на дълга – лева;  

 Цел на дълга – финансиране на инвестиционен проект „Основен ремонт и 

рехабилитация на улици и тротоари в град Добрич“, съгласно       

Приложение №1 

 Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 

 Срок за усвояване: до 24 месеца, от датата на подписване на договора за 

кредит; 

 Условия за погасяване: 

- Окончателно погасяване – до 17 години, от датата на подписване на договора 

за кредит; 

- Гратисен период за главницата – до 24 месеца от датата на подписване на 

договора за кредит; 

- След изтичане на гратисния период – на равни месечни вноски; 

- Без такси за предсрочно погасяване; 

 Максимален лихвен процент – равен на основния лихвен процент, обявен 

от Българска народна банка (БНБ) плюс надбавка не повече от 2.5 (две цяло 

и пет десети) процентни пункта годишно.  

 Други такси – еднократна такса управление – до 0,2% от размер на кредита; 

 Източници за погасяване на главницата – бюджетни средства. 



 Начин на обезпечение на кредита: Учредяване на залог върху настоящи и 

бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на 

Община град Добрич, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а" до „ж" от Закон за 

публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община град 

Добрич по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните 

финанси, включително и тези, постъпващи по бюджетната банкова сметка, 

вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на 

особен залог. 

 

 

2.    Възлага и делегира права на Кмета на Община град Добрич да проведе 

процедура за избор на финансова или кредитна институция, която да осигури 

необходимото финансиране;  да подпише договора за кредит и договора за залог; както 

и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за 

изпълнение на решението по т. 1. 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 22; „ПРОТИВ“ - 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 11. 

 

 

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



   

Приложение №1 

    № по 

ред 
Улица Вид работа Количество в кв. м 

1 ул. Хан Крум  

Подготовка на земната основа, полагане на бордюри, ревизия на шахти, полагане на 

асфалтовка настилка 1610 

2 ул. Цар Иван Шишман 

Подготовка на земната основа, полагане на бордюри, ревизия на шахти, полагане на 

асфалтовка настилка 830 

3 ул. Тимок 

Подготовка на земната основа, полагане на бордюри, ревизия на шахти, полагане на 

асфалтовка настилка 890 

4 ул.Екзарх Антим I 

Подготовка на земната основа, полагане на бордюри, ревизия на шахти, полагане на 

асфалтовка настилка 990 

5 ул.Любен Каравелов 

Подготовка на земната основа, полагане на бордюри, ревизия на шахти, полагане на 

асфалтовка настилка, направа на тротоари 5131 

6 ул. Васил Априлов 

Подготовка на земната основа, полагане на бордюри, ревизия на шахти, полагане на 

асфалтовка настилка 850 

7 ул.Адриана Будевска 

Подготовка на земната основа, полагане на бордюри, ревизия на шахти, полагане на 

асфалтовка настилка 630 

8 пл. Цар Борис III 

Подготовка на земната основа, полагане на бордюри, ревизия на шахти, полагане на 

асфалтовка настилка 810 

9 ул. Иван Вазов 

Подготовка на земната основа, полагане на бордюри, ревизия на шахти, полагане на 

асфалтовка настилка 3020 

10 ул. Ген. Колев 

Подготовка на земната основа, полагане на бордюри, ревизия на шахти, полагане на 

асфалтовка настилка 2050 

11 ул. Руен 

Подготовка на земната основа, полагане на бордюри, ревизия на шахти, полагане на 

асфалтовка настилка 510 

12 ул. Райко Даскалов 

Подготовка на земната основа, полагане на бордюри, ревизия на шахти, полагане на 

асфалтовка настилка 1010 



13 ул. Захари Стоянов 

Подготовка на земната основа, полагане на бордюри, ревизия на шахти, полагане на 

асфалтовка настилка 6506 

14 ул. Радецки 

Подготовка на земната основа, полагане на бордюри, ревизия на шахти, полагане на 

асфалтовка настилка 450 

15 ул. Люлин  

Подготовка на земната основа, полагане на бордюри, ревизия на шахти, полагане на 

асфалтовка настилка 760 

16 ул. Младост 

Подготовка на земната основа, полагане на бордюри, ревизия на шахти, полагане на 

асфалтовка настилка 750 

17 ул. Брацигово 

Подготовка на земната основа, полагане на бордюри, ревизия на шахти, полагане на 

асфалтовка настилка 1050 

18 ул. Капитан Андреев 

Подготовка на земната основа, полагане на бордюри, ревизия на шахти, полагане на 

асфалтовка настилка 890 

19 ул. Майор Г. Векилски 

Подготовка на земната основа, полагане на бордюри, ревизия на шахти, полагане на 

асфалтовка настилка 710 

20 ул. Райко Цончев 

Подготовка на земната основа, полагане на бордюри, ревизия на шахти, полагане на 

асфалтовка настилка 1210 

21 ул.Ален Мак 

Подготовка на земната основа, полагане на бордюри, ревизия на шахти, полагане на 

асфалтовка настилка 780 

22 ул. Бачо Киро 

Подготовка на земната основа, полагане на бордюри, ревизия на шахти, полагане на 

асфалтовка настилка 1495 

23 ул. Янтра 

Подготовка на земната основа, полагане на бордюри, ревизия на шахти, полагане на 

асфалтовка настилка 300 

24 ул. П. Р. Славейков 

Подготовка на земната основа, полагане на бордюри, ревизия на шахти, полагане на 

асфалтовка настилка 1620 

25 ул. Ерма 

Подготовка на земната основа, полагане на бордюри, ревизия на шахти, полагане на 

асфалтовка настилка 520 

26 ул. Суха река 

Подготовка на земната основа, полагане на бордюри, ревизия на шахти, полагане на 

асфалтовка настилка 4555 



27 ул. Росица 

Подготовка на земната основа, полагане на бордюри, ревизия на шахти, полагане на 

асфалтовка настилка 7880 

28 ул. Вардар 

Подготовка на земната основа, полагане на бордюри, ревизия на шахти, полагане на 

асфалтовка настилка 8000 

29 ул. Димитър Ковачев Подготовка на земната основа, ревизия на шахти, полагане на асфалтовка настилка 7586 

30 ул. Боряна Подготовка на земната основа, ревизия на шахти, полагане на асфалтовка настилка 8097 

31 ул. Бойчо Огнянов Подготовка на земната основа, ревизия на шахти, полагане на асфалтовка настилка 4858 

32 ул. Гривица Подготовка на земната основа, ревизия на шахти, полагане на асфалтовка настилка 1409 

33 ул. Бачо Киро Подготовка на земната основа, ревизия на шахти, полагане на асфалтовка настилка 2376 

34 ул. Ясна поляна Подготовка на земната основа, ревизия на шахти, полагане на асфалтовка настилка 6203 

35 ул. Теменуга Подготовка на земната основа, ревизия на шахти, полагане на асфалтовка настилка 1090 

36  ул. Тополите Подготовка на земната основа, ревизия на шахти, полагане на асфалтовка настилка 1744 

37 ул. Орфей Подготовка на земната основа, ревизия на шахти, полагане на асфалтовка настилка 7456 

38 ул. Горски извор Подготовка на земната основа, ревизия на шахти, полагане на асфалтовка настилка 1522 

39 ул. Надежда Подготовка на земната основа, ревизия на шахти, полагане на асфалтовка настилка 1873 

40 ул. Каменица Подготовка на земната основа, ревизия на шахти, полагане на асфалтовка настилка 9284 

41 ул. Емона Подготовка на земната основа, ревизия на шахти, полагане на асфалтовка настилка 4462 

42 ул. Ружа Подготовка на земната основа, ревизия на шахти, полагане на асфалтовка настилка 1663 

43 ул. Цар Освободител Подготовка на земната основа, ревизия на шахти, полагане на асфалтовка настилка 8156 

44 ул. Първомайска Подготовка на земната основа, ревизия на шахти, полагане на асфалтовка настилка 1651 

45 ул. Тунджа Подготовка на земната основа, ревизия на шахти, полагане на асфалтовка настилка 2100 

46 ул. Арда Подготовка на земната основа, ревизия на шахти, полагане на асфалтовка настилка 2010 

47 ул. Ивайло Подготовка на земната основа, ревизия на шахти, полагане на асфалтовка настилка 1279 

48 ул. Войнишка Подготовка на земната основа, ревизия на шахти, полагане на асфалтовка настилка 5600 

49 ул. Железничарска Подготовка на земната основа, ревизия на шахти, полагане на асфалтовка настилка 900 

50 ул. Любимец Подготовка на земната основа, ревизия на шахти, полагане на асфалтовка настилка 260 

51 ул. Драва Подготовка на земната основа, ревизия на шахти, полагане на асфалтовка настилка 1008 



52 ул. Силистра Подготовка на земната основа, ревизия на шахти, полагане на асфалтовка настилка 2100 

53 ул. Крайовски договор Подготовка на земната основа, ревизия на шахти, полагане на асфалтовка настилка 1800 

54 ул. Пробуда Подготовка на земната основа, ревизия на шахти, полагане на асфалтовка настилка 350 

55 ул. Хан Тервел Подготовка на земната основа, ревизия на шахти, полагане на асфалтовка настилка 3800 

56 ул. Армейска  Подготовка на земната основа, ревизия на шахти, полагане на асфалтовка настилка 4000 

57 ул. Катюша  Подготовка на земната основа, ревизия на шахти, полагане на асфалтовка настилка 800 

58 ул. Велико Търново Подготовка на земната основа, ревизия на шахти, полагане на асфалтовка настилка 3000 

59 ул.Оборище Подготовка на земната основа, ревизия на шахти, полагане на асфалтовка настилка 2400 

60 ул. Ген. Столетов Подготовка на земната основа, ревизия на шахти, полагане на асфалтовка настилка 3200 

61 ул. Вежен Подготовка на земната основа, ревизия на шахти, полагане на асфалтовка настилка 1080 

62 ул. Загоре Подготовка на земната основа, ревизия на шахти, полагане на асфалтовка настилка 2600 

63 ул. Димитър Списаревски Подготовка на земната основа, ревизия на шахти, полагане на асфалтовка настилка 800 

64 ул. Кубрат Подготовка на земната основа, ревизия на шахти, полагане на асфалтовка настилка 1100 

65 ул. Бузлуджа Подготовка на земната основа, ревизия на шахти, полагане на асфалтовка настилка 1050 

66 ул. Ген. К. Манзей Подготовка на земната основа, ревизия на шахти, полагане на асфалтовка настилка 1200 

67 ул. Ал. Кръстев Подготовка на земната основа, ревизия на шахти, полагане на асфалтовка настилка 1200 

68 ул. Стоил войвода Подготовка на земната основа, ревизия на шахти, полагане на асфалтовка настилка 1150 

69 ул. Трети път Подготовка на земната основа, ревизия на шахти, полагане на асфалтовка настилка 3800 

    Забележки: 

  * Подготовка на земната основа: 

  1 Монтаж и демонтаж на пътни знаци за временна организация на движението 

 2 Ръчен изкоп  

  3 Фрезоване на  съществуваща асфалтобетонова настила, включително изкопаване, натоварване на транспорт  

 4 Разкъртване на съществуваща трошенокаменна настилка, включително  изкопаване и натоварване на транспорт 

 5 Разваляне на тротоар от бетонови плочи и складиране на обекта. 

 6 Разкъртване на бетонови бордюри и/или бетонови водещи ивици включително рязане с фугорезач и натоварване на транспорт. 

7 Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи 

 



    * Пътни работи 

  1 Доставка и полагане на трошено-каменни фракции с различна широчина и дебелина на пласта 

 2 Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50 на бетонова основа и фугиране 

 

3 

Повдигане на съществуващи ДШ (дъждоприемни шахти) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното 

ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката. 

4 Почистване на дъждоприемна шахта, включително изпълнение на всички необходими работи и превоз на отпадъците до  депо. 

    * Асфалтови работи 

  1 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см.  

 2 Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина  

3 Доставка и направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина. 

 4 Доставка и направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина. 

 

5 

Повдигане на улични ревизионни шахти, вкл. подмяна капаци чрез машинно фрезоване около шахтата вкл. бетон  С25/30, асфалтобетон, 

битумна емулсия и всички други разходи. 

    



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 23/29 юни 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 23 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 юни 2021 година 

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за поемане на дългосрочен дълг, чрез сключване на договори за кредит с 

„Регионален фонд за градско развитие“ АД, в качеството му на мениджър на Финансов 

инструмент Фонд за градско развитие за Северна България, част от ОПРР 2014 – 2020 и 

с Банка ДСК АД в качеството ѝ на съфинансираща институция по финансовия 

инструмент, с цел реализация на инвестиционен проект „Нов облик на Централен пазар 

гр. Добрич и прилежащата му територия“. 

 

 

 

След обсъжданията, с 15 гласа „ЗА”, 6 гласа „ПРОТИВ” и 14 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” докладната записка относно предложение за поемане на 

дългосрочен дълг, чрез сключване на договори за кредит с „Регионален фонд за градско 

развитие“ АД, в качеството му на мениджър на Финансов инструмент Фонд за градско 

развитие за Северна България, част от ОПРР 2014 – 2020 и с Банка ДСК АД в 

качеството ѝ на съфинансираща институция по финансовия инструмент, с цел 

реализация на инвестиционен проект „Нов облик на Централен пазар гр. Добрич и 

прилежащата му територия“  НЕ БЕ ПРИЕТА. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 23/29 юни 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 23 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 юни 2021 година 

 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

(ОУПО) град Добрич с обхват ПИ 72624.87.1 по действащата Кадастрална карта (КК), 

землище град Добрич за промяна от „ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ – НИВИ“ в 

„УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ“ „Пп“. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 23 – 5: 

  

 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 72624.87.1 по действащата Кадастрална карта (КК), землище град Добрич 

за промяна от „ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ – НИВИ“ в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА 

ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ“ „Пп“ с устройствени показатели от 

ОУП за тази зона. 

 

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

съгласно Закона действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева)                 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 23/29 юни 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 23 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 юни 2021 година 

 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

(ОУПО) град Добрич с обхват ПИ 72624.207.14 по действащата Кадастрална карта 

(КК), землище град Добрич за промяна от „ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ – НИВА“ в 

„УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ“ „Пп“.  

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 23 – 6: 

 

 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 72624.207.14 по действащата Кадастрална карта (КК), землище 

град Добрич за промяна предназначението му от „ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ – 

НИВА“ в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ 

ДЕЙНОСТИ“ „Пп“ с устройствени показатели от ОУП за тази зона. 

 

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

съгласно Закона действия. 

 

 

   ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 27; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 23/29 юни 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 23 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 юни 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 

72624.615.9059 по действащата КК в землището на град Добрич, идентичен с УПИ XXVII 

за „Озеленяване, спорт и детска площадка“ в кв. 572 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Русия-2“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 23 – 7: 

 

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

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

изработване на проект на Частично изменение на Общ устройствен план (ЧИ на ОУП) с 

обхват ПИ 72624.615.9059 по действащата КК идентичен с УПИ XXVII за „Озеленяване, 

спорт и детска площадка“ в кв. 572 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Русия 2“, за промяна от 

„ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ“ в 

„УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ“ „Оо“.  

 Да се представи Решение от РИОСВ – Варна.  

 2. На основание чл. 124а, ал. 2, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 62а, ал. 2, дава съгласие по 

чл. 131, ал. 1 от ЗУТ на Кмета на Община град Добрич да разреши изработване на проект за 

изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за 

УПИ XXVII – за „Озеленяване, спорт и детска площадка“ в кв. 572 на ЖК „Русия 2“, град 

Добрич за промяна отреждането му за „Обществено обслужване, паркинг, детска площадка 

и озеленяване“, с предвидено ново, ниско, свободно застрояване, с устройствени 

показатели: Пл. на застр. до 20% и Пл. озел мин. 40%. 

 3. Дава съгласие на „Лидл България ЕООД енд Ко.“ КД в качеството на 

заинтересовани лица да изработят и процедират проект ЧИ на ОУП и проект на ПУП-ПРЗ  

с обхват ПИ 72624.615.9059 по действащата КК идентичен с УПИ XXVII за „Озеленяване, 

спорт и детска площадка“ в кв. 572 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Русия 2“ град Добрич за своя 

сметка.  

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

Закона действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 28; „ПРОТИВ“ - 2; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 23/29 юни 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 23 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 юни 2021 година 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.156.27, землище на град Добрич (за „ПСД –

ГАЗОВА ЕЛЕКТОЦЕНТРАЛА С ГОРИВНА МОЩНОСТ ДО 20 МВ“). 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 23 – 8: 

  

 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 земеделския ПИ 72624.156.27, землище на град 

Добрич, за промяна предназначението му за „ПСД – ГАЗОВА ЕЛЕКТОЦЕНТРАЛА С 

ГОРИВНА МОЩНОСТ ДО 20 МВ“ с ново, свободно застрояване с ограничителни 

линии на нормативно определените отстояния от вътрешните граници и от сервитутите 

на електропроводите, с устройствени показатели: Пл. застр до 80%, Н до 15,0 м, Кинт 

до 2,5 и Пл озел. мин. 20%.  

 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, „В и К Добрич“ АД, РСПБЗН – Добрич, „Аресгаз“ ЕАД и РИОСВ – град 

Варна, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД при внасянето на ПУП-ПЗ за 

процедиране и одобряване. 

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

съгласно Закона действия. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

  

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 23/29 юни 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 23 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 юни 2021 година 

 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.454.101,  землище на град Добрич (за „ПСД“). 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 23 – 9: 

 

 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 72624.454.101, землище на град Добрич, за 

промяна предназначението му за „ПСД“ с ново, свободно застрояване с ограничителни 

линии на 25 м от пътното платно, съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за пътищата, на 

нормативно определените отстояния от вътрешните граници, с устройствени 

показатели: Пл. застр до 70%, Кинт до 2,0 и Пл озел. мин. 20%.  

 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 РИОСВ – град Варна, при внасяне на ПУП-ПЗ за 

процедиране и одобряване. 

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

съгласно Закона действия. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 23/29 юни 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 23 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 юни 2021 година 

 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ72624.902.228 в местност „Гаази баба”,  землище на град 

Добрич (за „Жилищно строителство“). 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 23 – 10: 

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 ПИ72624.902.228 в местност „Гаази баба”,  землище 

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

ниско, свободно застрояване с ограничителни линии на 5,0 м от границата към пътя и 

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 по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ.  

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

72624.902.228 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“ - 32; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 23/29 юни 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 23 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 юни 2021 година 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ72624.902.200 в местност „Гаази баба”,  землище на град 

Добрич (за „Жилищно строителство“). 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 23 – 11: 

 

 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 ПИ72624.902.200 в местност „Гаази баба”,  землище 

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

ниско, свободно застрояване с ограничителни линии на 5,0 м от границата към пътя и 

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 по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ.  

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

72624.902.200 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“ - 32; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА     

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:           (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:        (п) 

                            (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

    (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 23/29 юни 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 23 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 юни 2021 година 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по 

договори №BG05M9ОP001-2.101-0093 и №BG05M9ОP001-2.103-0098, проект 

„Подкрепа в дома“, процедури „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания – Компонент 3“ и „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания – Компонент 4“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014 – 2020 г. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 23 – 12: 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация; чл. 104, ал. 1, т. 5, ал. 2 и ал. 4 от Закона за публичните 

финанси, Общински съвет град Добрич: 

 1. Дава съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на 

Община град Добрич по Проект „Подкрепа в дома“, съгласно Договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9ОP001-2.103-0098 „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“ в размер до 30 000.00 лева 

(тридесет хиляди лева) с цел разплащане на разходи по изпълнение на проекта. 

 2. Дава съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на 

Община град Добрич по Проект „Подкрепа в дома“, съгласно Договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9ОP001-2.101-0093 „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ в размер до 50 000.00 лева 

(петдесет хиляди лева) с цел разплащане на разходи по изпълнение на проекта. 

 3. Срокът за възстановяване на заема по т. 1 и 2 е след одобрение на исканията за 

плащане от Управляващия орган на програмата. 

 4. Възлага на Кмета да извърши последващи действия по изпълнение на 

решението. 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 23/29 юни 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 23 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 юни 2021 година 

 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по 

проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич“, с договор за безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9ОP001-6.002-0096-С01, процедура за директно предоставяне 

на БФП №BG05M9ОP001-6.002 „Патронажна грижа +“, финансирана по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 23 – 13: 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация; чл. 104, ал. 1, т. 5, ал. 2 и ал. 4 от Закона за публичните 

финанси, Общински съвет град Добрич: 

 

 1. Дава съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на 

Община град Добрич по Проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич“, 

съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9ОP001-

6.002-0096-С01, процедура за директно предоставяне на БФП №BG05M9ОP001-6.002 

„Патронажна грижа +“,  в размер до 220 000,00 лева (двеста и двадесет хиляди лева), с 

цел разплащане на разходи по изпълнение на проекта; 

 

 2. Срокът за възстановяване на заема е след одобрение на исканията за плащане 

от Управляващия орган на ОП РЧР. 

 

 3. Възлага на Кмета да извърши последващи действия по изпълнение на 

решението. 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:                (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 23/29 юни 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 23 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 юни 2021 година 

 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Даване на съгласие на „Диагностично консултативен център – I Добрич“ ЕООД, ЕИК 

124140855 за закупуване на дълготрайни материални активи. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 23 – 14: 

 

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

20 във връзка с чл. 18, ал. 2, 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: 

 

 1. Дава съгласие „Диагностично консултативен център – I Добрич“ ЕООД гр. 

Добрич с ЕИК:124140855 да закупи следните дълготрайни материални активи: 

 

 Медицинско оборудване: Стационарна кардио-ехографска система с цифров 

термовидео принтер, с обща прогнозна стойност до 52 000 лв. без включен ДДС; 

 

 2. Възлага на Кмета на Община град Добрич и Управителя на „Диагностично 

консултативен център – I Добрич“ ЕООД  последващите, съгласно закона, действия. 

           

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

Вярно с оригинала! 

Снел преписа:   

    (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 23/29 юни 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 23 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 юни 2021 година 

 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Преобразуване на детски градини в Община град Добрич.   

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 23 – 15: 

 

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

местното самоуправление и местната администрация, чл. 310, ал. 5, чл. 311, ал. 1 и чл. 314, 

ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование: 

 

1. Преобразува чрез вливане 6 (шест) общински детски градини в 3 (три), както 

следва:  

1.1. ДГ №9 „Пчеличка“ с адреси гр. Добрич,  ул. „Христо Смирненски“ №5 и 

ул. „Екзарх Антим I” №2 се влива в ДГ №8 „Бодра смяна“ с адрес гр. Добрич, ул. 

„Генерал Колев“ №13.  

 – Наименование на детската градина: ДГ №8 „Бодра смяна“; 

– Официален адрес: гр. Добрич, ул. „Генерал Колев“ №13; 

 – Осъществяването на дейността на предучилищното образование ще се извършва в 

сградите с адреси: ул. „Генерал Колев“ №13, ул. „Христо Смирненски“ №5 и ул. „Екзарх 

Антим I” №2. 

 

           1.2. ДГ №24 „Приказен свят“ с адрес гр. Добрич, ул. „Дунав“ №16 се влива ДГ 

№12 „Щурче“ с адрес гр. Добрич , ул. „Вардар“ №67. 

 – Наименование на детската градина: ДГ №12 „Щурче“; 

 – Официален адрес: гр. Добрич, ул. „Вардар“ №67; 

 – Осъществяването на дейността на предучилищното образование ще се извършва 

в сградите с адреси:  ул. „Вардар“ №67 и ул. „Дунав“ №16. 

 

1.3. ДГ №7 „Пролет“  с адрес гр. Добрич, жк „Добротица“ №16 се влива в ДГ 

№25 „Весела“ с адрес гр. Добрич, жк „Дружба“ №54. 

– Наименование на детската градина: ДГ №25 „Весела“; 

– Официален адрес: гр. Добрич,  жк „Дружба“ №54;  

 – Осъществяването на дейността на предучилищното образование ще се извършва в 

сградите с адреси:  жк „Дружба“ №54 и жк „Добротица“ №16. 

 

2. Определя ДГ №8 „Бодра смяна“ за правоприемник на ДГ №9 „Пчеличка“. 

3. Определя ДГ №12 „Щурче“ за правоприемник на ДГ №24 „Приказен свят“. 

4. Определя ДГ №25 „Весела“ за правоприемник на ДГ №7 „Пролет“ 



5. Предоставя стопанисваните от ДГ №9 „Пчеличка“ сгради, терени и инвентар на 

ДГ №8 „Бодра смяна“ за стопанисване и управление. 

6. Предоставя стопанисваните от ДГ №24 „Приказен свят“ сграда, терени и 

инвентар на ДГ №12 „Щурче“ за стопанисване и управление.  

7. Предоставя стопанисваните от ДГ №7 „Пролет“ сграда, терени и инвентар на ДГ 

№25 „Весела“ за стопанисване и управление.  

8. Задължителната учебна документация да се съхранява и в двете сгради на 

детските градини.  

9. Трудовите правоотношения със служителите на преобразуваните детски градини 

да се уредят при условията на чл. 123, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. 

10. Разпределението на децата по групи и сгради в детските градини,  посочени в т. 

1, се извършва съгласно действащите правила за електронен прием на деца в общинските 

детски градини на територията на Община град Добрич. 

11. Преобразуването на детските градини да влезе в сила от учебната 2021/2022 

година.   

12. Възлага на кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона 

действия. 
 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 23; „ПРОТИВ“ - 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 6. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 23/29 юни 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 23 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 юни 2021 година 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за поемане на дългосрочен дълг, чрез сключване на договор за финансов 

лизинг от „Градски транспорт Добрич” ЕООД, гр. Добрич с „Регионален фонд за градско 

развитие“ АД, в качеството му на мениджър на Финансов инструмент Фонд за градско 

развитие за Северна България, част от ОПРР 2014 – 2020 и „ОТП Лизинг“ ЕООД в 

качеството му на съфинансираща институция и ипотечен кредит с „Общинска банка“ АД. 

 

 

 

 

 След обсъжданията, с 17 гласа „ЗА”, 3 гласа „ПРОТИВ” и 5 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” докладната записка относно предложение за поемане на 

дългосрочен дълг, чрез сключване на договор за финансов лизинг от „Градски транспорт 

Добрич” ЕООД, гр. Добрич с „Регионален фонд за градско развитие“ АД, в качеството му 

на мениджър на Финансов инструмент Фонд за градско развитие за Северна България, част 

от ОПРР 2014 – 2020 и „ОТП Лизинг“ ЕООД в качеството му на съфинансираща 

институция и ипотечен кредит с „Общинска банка“ АД  НЕ БЕ ПРИЕТА. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:     (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 23/29 юни 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 23 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 юни 2021 година 

 

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предоставяне на временен безлихвен заем за извършване на допустими, възстановими 

разходи по Проект „Функциониране на Областен информационен център – Добрич“, 

Договор за Безвъзмездна помощ №BG05SFOP001-4.004-0017-C01, Оперативна програма 

„Добро управление“ 2014 – 2020. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 
 

 

РЕШЕНИЕ 23 – 17: 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация; чл. 104, ал. 1, т. 5, ал. 2 и ал. 4 от Закона за публичните финанси, 

Общински съвет град Добрич: 

 

 1. Дава съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на 

Община град Добрич по Проект „Функциониране на областен информационен център –

Добрич“ с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05SFOP001-

4.004-0017-C01 по Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 в размер до 73 

987,20 лева (седемдесет и три хиляди деветстотин осемдесет и седем лева и двадесет 

стотинки), с цел разплащане на разходи по изпълнение на проекта. 

 

 2. Срокът за възстановяване на заема по т. 1 е след одобрение на окончателно 

искане за плащане от Управляващия орган на програмата. 

 

 3. Възлага на Кмета да извърши последващи действия по изпълнение на Решението. 

  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 24; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 23/29 юни 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 23 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 юни 2021 година 

 

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Определяне правомощията на представителя на oбщината в Oбщото събрание на 

акционерите на “Център за бизнес и култура” АД, ЕИК 834023049. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 23 – 18: 

 

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, т. 11 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 28.07.2021 година редовно 

общо събрание на акционерите на „Център за бизнес и култура“ АД, гр. Добрич 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 както следва: да гласува съгласно направеното най-ниско 

ценово предложение от подадените оферти 

- По т. 8 от дневния ред представителят на Община град Добрич да проведе дебат 

по отношение на апортираното право на ползване в дружеството, което е изтекло и 

евентуалните последици от това. 

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

действия по изпълнение на решението. 

  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 24; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 2. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 23/29 юни 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 23 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 юни 2021 година 

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с  идентификатор 

72624.906.385 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич 

(земеделска земя), находящ се в м. „Гаази Баба“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 23 – 19: 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 2 от ЗОС, Общински  

съвет град Добрич допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите 

– общинска собственост за 2021 г. в част II. Обхват и съдържание на програмата, т. 7 

Прекратяване на съсобственост със следния имот: 

 - Част от Поземлен имот с идентификатор 72624.906.385 по КККР на град Добрич с 

площ 53.00 кв. м, целият с площ 528.00 кв. м., находящ се в местността „Гаази Баба”, с 

трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: нива. 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 53, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ,  

Общински съвет град Добрич дава съгласие да се прекрати съсобствеността между 

Община град Добрич и Иван Енчев Минчев в ПИ 72624.906.385 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед №РД-18-15 от 12.05.2005 г. 

на ИД на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, 

засягащо поземления имот, е от 04.06.2021 г., с площ 528.00 кв. м, с трайно 

предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: нива, находящ се 

в м. „Гаази Баба“, чрез продажба на частта на Общината от 53.00 (петдесет и три) кв. м, 

представляваща 53/528 (петдесет и три от петстотин двадесет и осем) кв. м в идеални части 

от Поземления имот, актувана с акт за частна общинска собственост АОС 

№5541/02.06.2021 г., вписан под номер №100, Том XI, вх. рег. номер №4160/03.06.2021 г. в 

Служба по вписванията град Добрич, за сумата от 927.00 (деветстотин двадесет и седем) 

лева или 17.49 лв./кв. м. 

 Данъчната оценка на общинската част от имота е 9.90 (девет и 0.90) лева.  

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

действия. 

  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 21; „ПРОТИВ“ - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 4. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 23/29 юни 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 23 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 юни 2021 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.602.701, находящ се на ул. „Сирма 

войвода“ №30. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 23 – 20: 

 

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. 7. Прекратяване 

на съсобственост със следния имот: 

- УПИ ХХV-701 в кв. 957, предвиден „за жилищно строителство“ по ПУП-ПРЗ на жк 

„Рилци“, приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич, идентичен с 

ПИ с идентификатор 72624.602.701 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 №18-3202/22.03.2021 г. на Началника на СГКК град Добрич, целият с площ 2 600,00 

кв. метра, от които 200,00 кв. м – общинска собственост. 

 2. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 

т. 2 и ал. 2 от ЗОС, 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 и Снежана Георгиева Георгиева в 

ПИ 72624.602.701 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, две, точка, седем, нула, 

едно) 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 №18-3202/22.03.2021 

г. на Началника на СГКК град Добрич, целият с площ 2 600,00 кв. метра, идентичен с УПИ 

ХХV-701 в кв. 957, предвиден „за жилищно строителство“ по ПУП-ПРЗ на жк „Рилци“, приет 

с Решение №14-6 от 26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич, чрез продажба на частта 

на Общината от 200,00 кв. метра, актувана с АОС №5532/21.04.2021 г., вписан под №121, т. 

VІІІ, вх. рег. №3045/23.04.2021 година в Службата по вписванията град Добрич, за сумата от 

5534,00 (пет хиляди петстотин тридесет и четири) лева без включен ДДС. 
Данъчната оценка на общинската част от имота е 2 147,00 (две хиляди сто четиридесет 

и седем) лева. 

3. Възлага на Кмета на Общината последващите съгласно закона действия. 

. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 21; „ПРОТИВ“ - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 5. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

    (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 23/29 юни 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 23 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 юни 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 72624.11.3 по КККР на град 

Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 23 – 21: 

 

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

местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи и чл. 31, ал. 3 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 поземлен имот с идентификатор 72624.11.3 по КККР на 

град Добрич с начин на трайно ползване – нива, площ 100 016.00 кв. м, трета категория с 

начална тръжна наемна цена за една година в размер на 85,94 лв./дка.  

 

На основание чл. 45, ал. 1 от ЗДДС не се начислява ДДС. 

Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години, считано от 01.10.2021 година. 

 

           2. Общински съвет град Добрич възлага на Кмета на Община град Добрич 

последващите, съгласно закона действия.   

  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:       

    (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 23/29 юни 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 23 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 юни 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за продажба на общински жилища – апартаменти. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 23 – 22: 

 

 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. 196 жк „Строител“ бл. 62, вх. А, ет. 1, ап. 2 

                  т. 197 жк „Строител“ бл. 64, вх. Б, ет. 2, ап. 4  

                  т. 198 жк  „Балик“ бл. 24, вх. Г, ет. 3, ап. 11 

  

 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 №2 (двe), със застроена площ 66,05 (шестдесет и шест цяло и 

пет стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкон, 

представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор №72624.612.60.4.2 (седем, 

две, шест, две, четири, точка, шест, едно, две, точка, шест, нула, точка, четири, точка, две) 

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

Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 08.06.2021 г., ведно с 4,715% 

(четири цяло седемстотин и петнадесет хилядни процента) от 137,82 кв. м в ид. части от 

общите части на сградата  с  идентификатор №72624.612.60.4, равняващи се на 6,50 (шест 

цяло и петдесет стотни) кв. м; 4,715% (четири цяло седемстотин и петнадесет хилядни 

процента) от 223,64 кв.м, отстъпено право на строеж, равняващи се на 10,54 (десет цяло 

петдесет и четири стотни) кв. м, изба №2 (две) с площ 5,90 (пет цяло и деветдесет стотни) 

кв. м, находящ се на адрес: град Добрич, жк „Строител“ бл. 62, вх. А, ет. 1 на Мергюл Зия 

Кундураджъ, за сумата от 35 600 (тридесет и пет хиляди и шестстотин) лева без ДДС. 

 Данъчна оценка на апартамента: 11 008,70 (единадесет хиляди и осем и 0,70) лева.  

 

 2. АПАРТАМЕНТ №4 (четири), със застроена площ 88,80 (осемдесет и осем цяло и 

осемдесет стотни) кв. м, състоящ се от три стаи, кухня, сервизни помещения и балкони, 

представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №72624.612.60.6.22 (седем, 



две, шест, две, четири, точка, шест, едно, две, точка, шест, нула, точка, шест, точка, две, 

две) по КККР на град Добрич, одобрена със Заповед №РД-18-15/12.05.2005 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, ведно с Кич 0.08144 от общите части на сградата с 

идентификатор №72624.612.60.6, представляващи 9,85 (девет цяло осемдесет и пет стотни) 

кв. м; отстъпено право на строеж – 16.13 кв. м, изба №4 с площ 11,94 (единадесет цяло 

деветдесет и четири стотни) кв. м, находящ се на адрес: град Добрич, жк „Строител“, бл. 

64, вх. Б, ет. 2 на Асибе Реджеб Шабан за сумата от 47 491.00 (четиридесет и седем хиляди  

четиристотин деветдесет и един) лева, без ДДС.  

 Данъчна оценка на апартамента: 16 328,60 (шестнадесет хиляди триста двадесет и 

осем и 0,60 ) лева. 

 

 3. АПАРТАМЕНТ №23 (двадесет и три), със застроена площ 45,29 (четиридесет  и 

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

помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

№72624.614.2804.1.158 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, четири, точка, 

две, осем, нула, четири, точка, едно, точка едно, пет, осем) по КККР на град Добрич 
одобрена със Заповед №РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 

ведно с 0,34316% (нула цяло, тридесет и четири хиляди триста и шестнадесет стохилядни 

процента) от общите части на сградата с идентификатор №72624.614.2804.1, 

представляващи 3,75 (три цяло седемдесет и пет стотни) кв. м и отстъпено право на строеж 

– 0,34316% от ЗП 1409,06 кв. м, представляващи 4,84 (четири цяло осемдесет и четири 

стотни) кв. м, изба №21 с площ 2,42 (две цяло четиридесет и две стотни) кв. м, находящ се 

на адрес: град Добрич, ул. „Дунав“, бл. 22, вх. Г, ет. 8 на Ненка Стоянова Георгиева за 

сумата от 25 188 (двадесет и пет хиляди сто осемдесет и осем) лева, без ДДС. 

 Данъчна оценка на апартамента: 9 588,50 (девет хиляди петстотин осемдесет и осем  

и 0,50) лева. 

 

 4. АПАРТАМЕНТ №13 (тринадесет), със застроена площ 46,57 (четиридесет и 

шест цяло и петдесет и седем стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно 

помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

№72624.619.213.7.16 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, две, 

едно, три, точка, седем, точка, едно, шест) по КККР на град Добрич одобрена със Заповед 

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

04.06.2021 г., ведно с 1,327% (едно цяло триста двадесет и седем хилядни процента) от 

423,84 кв. м в ид. части от общите части на сградата с идентификатор №72624.619.213.7, 

равняващи се на 5,62 (пет цяло шестдесет и две стотни) кв. м; 1,327% (едно цяло триста 

двадесет и седем хилядни процента) от 439,51 кв. м отстъпено право на строеж, равняващи 

се на 5,83 (пет цяло осемдесет и три стотни) кв. м, изба №24 с площ 2,69 (две цяло 

шестдесет и девет стотни) кв. м, находящ се на адрес: град Добрич, жк „Балик“, бл. 4, вх. 

А, ет. 4 на Галина Димитрова Георгиева за сумата от 25 677.00 (двадесет и пет хиляди 

шестстотин седемдесет и седем) лева, без ДДС.  

 Данъчна оценка на апартамента: 7 373,60 (седем хиляди триста седемдесет и три и 

0,60) лева. 

 

 5. АПАРТАМЕНТ №11 (единадесет), със застроена площ 68,70 (шестдесет и осем 

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

балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

№72624.619.211.1.77 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, две, 

едно, едно, точка, едно, точка, седем, седем) по КККР на град Добрич одобрена със 

Заповед №РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с 2,119% 

(две цяло сто и деветнадесет хилядни процента) от 397,12 кв. м в ид. части от общите 

части на сградата с идентификатор №72624.619.211.1, равняващи се на 8,41 (осем цяло 



четиридесет и една стотни) кв. м; 2,119% (две цяло сто и деветнадесет хилядни процента) 

от 434,63 кв. м отстъпено право на строеж, равняващи се на 9,21 (девет цяло двадесет и 

една стотни ) кв. м, изба №11 с площ 3,74 (три цяло и седемдесет и четири стотни) кв. м, 

находящ се на адрес: град Добрич,  жк „Балик“, бл. 24, вх. Г, ет. 3 на Александър Славчев 

Митов за сумата от 40 604 (четиридесет хиляди шестстотин и четири) лева, без ДДС. 

 Данъчна оценка на апартамента: 11 718,10 (единадесет хиляди седемстотин и 

осемнадесет и 0,10) лева. 

  

 6. АПАРТАМЕНТ №18 (осемнадесет), със застроена площ 61,67 (шестдесет и едно 

цяло шестдесет и седем стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение 

и балкони, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

№72624.615.3234.1.96 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, пет, точка, три, 

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

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

изменение от 11.03.2021 г., ведно с 0,7021% (нула цяло седем хиляди двадесет и една 

десетохилядни процента) от 936,15 кв. м в ид. ч. от общите части на сградата с 

идентификатор №72624.615.3234.1, равняващи се на 6,57 (шест цяло петдесет и седем 

стотни) кв. м; 0,7021% (нула цяло седем хиляди двадесет и една десетохилядни процента) 

от 1 170,24 кв. м отстъпено право на строеж, равняващи се на 8,22 (осем цяло и двадесет и 

две стотни ) кв. м, изба №18 с площ 3,05 (три цяло и пет стотни) кв. м, находящ се на 

адрес: град Добрич, жк „Дружба“, бл. 14, вх. Б, ет. 6 на Петър Димитров Каракашев за 

сумата от 41 009 (четиридесет и една хиляди и девет) лева, без ДДС. 

 Данъчна оценка на апартамента: 13 838,90 (тринадесет хиляди осемстотин  тридесет 

и осем  и 0,90 ) 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“ - 24; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 1. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 23/29 юни 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 23 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 юни 2021 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за продажба на Поземлен имот с идентификатор 72624.606.253 по КККР на град 

Добрич, находящ се на ул. „Богдан“ №10 – частна общинска собственост, по реда на чл. 35, ал. 

3 от Закона за общинската собственост. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 23 – 23: 

 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. 6. Продажба на 

общински имоти, подточка 5. Продажба на имоти по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС със следния 

имот: 

 - УПИ VІІІ-253 в кв. 1251, предвиден „за жилищно строителство“ по ПУП-ПРЗ на жк 

„Север 2“ на град Добрич, приет с Решение №24-10/28.07.2009 г. на Общински съвет град 

Добрич, идентичен с Поземлен имот с идентификатор 72624.606.253 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 16.06.2021 г., с площ 357,00 кв. м. 

 2. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал.3 от Закона за общинската 

собственост, Общински съвет град Добрич дава съгласие да се извърши продажба на правото 

на собственост върху общински недвижим имот, представляващ Поземлен имот с 

идентификатор 72624.606.253 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, шест, точка, 

две, пет, три) 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 16.06.2021 г., с площ 

357,00 (триста петдесет и седем) кв. м, идентичен с УПИ VІІІ-253 в кв. 1251, предвиден „за 

жилищно строителство“ по ПУП-ПРЗ на жк „Север 2“ на град Добрич, приет с Решение №24-

10/28.07.2009 г. на Общински съвет град Добрич, находящ се на ул. ”Богдан” №10, актуван 

АОС № 5544 от 14.06.2021 г., вписан под № 93, том ХII, вх. рег.номер №4523 от 15.06.2021 г., 

на Герасима Радева Пачева, собственик на законно построени в имота сгради, за сумата от 17 

900 (седемнадесет хиляди и деветстотин) лева, без включен ДДС.  

 Данъчната оценка на имота е 6 426,00 (шест хиляди четиристотин двадесет и шест) 

лева.  

 Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС сумата от 10 031.00 лв., която представлява стойността 

на прилежащия терен е необлагаема.  

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

   

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

 „ЗА“ - 27; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Велка Тонева)  

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:       (Йоанна Койчева) 


