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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 24/27 юли 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 24 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 юли 2021 година 

 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Обсъждане и приемане на План за интегрирано развитие на Община град Добрич за 

периода 2021 – 2027 г. (ПИРО). 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 24 – 1: 

 

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

връзка с чл. 13, ал. 4 и ал. 5, чл. 23 от ЗРР, чл. 21, ал. 1 от ППЗРР: 

 

1. Приема План за интегрирано развитие на Община град Добрич за периода 2021 – 

2027 година. 

 

2. Възлага на Кмета, в срок до три месеца от приемане на Плана за интегрирано 

развитие на Община град Добрич за периода 2021 – 2027 година, да го представи пред 

Областният съвет за развитие на област Добрич. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 21; „ПРОТИВ“ – 3; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 9. 

 

 

 

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 24/27 юли 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 24 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 юли 2021 година 

 

 

ПО ВТОРА 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 12 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) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 24/27 юли 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 24 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 юли 2021 година 

 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отчет на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2020 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 24 – 3: 

 

 Общинският съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА: 

 

 Приема отчета на Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич 

за 2020 г., съгласно приложение №1. 

 

 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 26; „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 
 

О Т Ч Е Т    НА    П Р О Г Р А М А Т А   

за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2020 г. 

№ ОБЕКТ                                                                              Годишна 

задача 
Отчет 

  І. Собствени  бюджетни  средства 5 934 677 2 120 830 

1 Строително монтажни работи на Клетка 2 на Регионално депо Стожер 2 963 116 0 

2 Училища 405 597 342 661 

2.1 ОУ "Христо Ботев" 27 316 25 670 

2.1.1 Компютърна техника 10 000 8 356 

2.1.2 Система за видеонаблюдение 3 310 3 308 

2.1.3 Преустройство на помещение на 1 етаж в тоалетна за хора с увреждания 5 334 5 334 

2.1.4 
Придобиване на преносими компютри със средства от МОН, ПМС 

№283/15.10.2020 г. 8 672 8 672 

2.2 ОУ "Хан Аспарух" 19 984 9 543 

2.2.1 Закупуване на мултимедия 2 000 1 900 

2.2.2 Климатична мултисплит система 7 644 7 643 

2.2.3 Компютърна техника 2 502 0 

2.2.4 
Придобиване на преносими компютри със средства от МОН, ПМС 

№283/15.10.2020 г. 7 838 0 

2.3 ПМГ "Иван Вазов" 15 972 7 300 

2.3.1 Изграждане на безжична (тип WiFi) мрежа 7 300 7 300 

2.3.2 
Придобиване на преносими компютри със средства от МОН, ПМС 

№283/15.10.2020 г. 8 672 0 

2.4 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" 50 511 47 291 

2.4.1 Придобиване на водогреен котел 17 835 17 832 

2.4.2 Основен ремонт на мини футболно игрище 17 000 14 437 

2.4.3 Придобиване на преносими компютри със средства от МОН, ПМС 

№283/15.10.2020 г. 15 676 15 022 

2.5 СУ "Петко Рачов Славейков" 47 028 28 088 

2.5.1 Система за видеонаблюдение 2 416 2 416 

2.5.2 Компютърна техника 28 102 25 672 

2.5.3 Придобиване на преносими компютри със средства от МОН, ПМС 

№283/15.10.2020 г. 16 510 0 

2.6 ОУ "Йордан Йовков" 8 384 8 384 

2.6.1 Система за видеонаблюдение 2 569 2 569 

2.6.2 Компютърна техника 1 479 1 479 

2.6.3 
Придобиване на преносими компютри със средства от МОН, ПМС 

№283/15.10.2020 г. 4 336 4 336 

2.7 ЕГ "Гео Милев" 36 376 29 872 

2.7.1 Климатични системи 3 320 3 320 

2.7.2 Газов мултиблок 3 400 3 400 

2.7.3 Система за видеонаблюдение 16 648 16 648 

2.7.4 Придобиване на преносими компютри със средства от МОН, ПМС 

№283/15.10.2020 г. 13 008 6 504 



2.8 ОУ "Панайот Волов" 8 313 8 005 

2.8.1 Система за видеонаблюдение 1 700 1 392 

2.8.2 Компютърна техника 2 277 2 277 

2.8.3 
Придобиване на преносими компютри със средства от МОН, ПМС 

№283/15.10.2020 г. 4 336 4 336 

2.9 ОУ "Никола Йонков Вапцаров" 5 738 5 738 

2.9.1 Компютърна техника 750 750 

2.9.2 Изграждане на мрежово оборудване 1 486 1 486 

2.9.3 Придобиване на преносими компютри със средства от МОН, ПМС 

№283/15.10.2020 г. 3 502 3 502 

2.10 СУ "Димитър Талев" 32 460 21 006 

2.10.1 

Санитарно хигиенно обзавеждане "PureAir model 25-9" 

фотохидройонизация за пречистване на въздуха и дезинфекция на 

помещения – 5 броя 19 620 19 620 

2.10.2 Компютърна техника 1 500 1 386 

2.10.3 Придобиване на преносими компютри със средства от МОН, ПМС 

№283/15.10.2020 г. 11 340 0 

2.11 СУ "Любен Каравелов" 34 672 34 672 

2.11.1 Компютърна техника 25 000 25 000 

2.11.2 Придобиване на преносими компютри със средства от МОН, ПМС 

№283/15.10.2020 г. 9 672 9 672 

2.12 Професионална гимназия по аграрно стопанство  12 527 12 527 

2.12.1 Придобиване на транспортни средства - пикап 7 500 7 500 

2.12.2 Придобиване на преносими компютри със средства от МОН, ПМС 

№283/15.10.2020 г. 3 502 3 502 

2.12.3 Компютърна техника 1 525 1 525 

2.13 Професионална гимназия по ветеринарна медицина 3 502 1 751 

2.13.1 Придобиване на преносими компютри със средства от МОН 3 502 1 751 

2.14. СУ "Св. Клименти Охридски" 89 474 89 474 

2.14.1 Компютърна техника по национална програма "Изграждане на училищна 

STEM среда" 69 462 69 462 

2.14.2 Придобиване на преносими компютри със средства от МОН, ПМС 

№283/15.10.2020 г. 20 012 20 012 

2.15 СУ "Г. С. Раковски" 3 502 3 502 

2.15.1 
Придобиване на преносими компютри със средства от МОН, ПМС 

№283/15.10.2020 г. 3 502 3 502 

2.16 ОУ "Христо Смирненски" 5 336 5 336 

2.16.1 
Придобиване на преносими компютри със средства от МОН, ПМС 

№283/15.10.2020 г. 5 336 5 336 

2.17 ОУ "Стефан Караджа" 4 502 4 502 

2.17.2 
Придобиване на преносими компютри със средства от МОН, ПМС 

№283/15.10.2020 г. 4 502 4 502 

3 Дирекция "Хуманитарни дейности"   344 044 216 035 

3.1 Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 141 347 71 877 

3.1.1 
Придобиване на компютри и хардуер; мултимедия  Център за обществена 

подкрепа 4 000 0 



3.1.2 СМР на  огради ЦНСТ, Център за обществена подкрепа, Преходно 

жилище 40 000 30 198 

3.1.3 СМР  Комплекс за социални услуги 20 000 0 

3.1.4 Кухненско обзавеждане за Преходно жилище 2 000 2 000 

3.1.5 Подмяна на водогрейни бойлери с газови в Дом за стари хора 20 000 0 

3.1.6 Придобиване на конвектомат в Дом за стари хора 13 200 13 160 

3.1.7 Придобиване на обръщателен тиган в Дом за стари хора 8 000 6 171 

3.1.8 
Придобиване на компютри и хардуер в Център за социална 

рехабилитация и интеграция 3 150 0 

3.1.9 
Придобиване на компютри и хардуер в Дневен център за деца с 

увреждания 4 050 0 

3.1.10 Придобиване на комбинирана термографска камера за измерване на 

температурата на лица ползващи услугите в сграда на ул. "Суха река" 37 8 703 8 703 

3.1.11 Придобиване на компютри и хардуер в Дневен център за лица с 

увреждания 750 0 

3.1.12 Придобиване на компютри и хардуер в Дом за стари хора 700 0 

3.1.13 Презантационна техника за  Дневен център за деца с увреждания 2 700 0 

3.1.14 
Компютърни конфигурации,  преносими компютри и 

мултифункционално устройство за деца в ЦНСТ без увреждания по 

проект за осигуряване на непрекъснат учебен процес 4 794 4 794 

3.1.15 
Обновяване, реконструкция и модернизация на съществуваща 

материална база в Домашен социален патронаж и Дом за стари хора“ - 

вентилационна система за кухненски блок (съфинансиране) 5 520 5 075 

3.1.16 
Закупуване на сервомотор за горелка OERTLI в Дом за стари хора 1 780 1 776 

3.1.17 Закупуване на обзавеждане (ъглов диван с ракла) Дневен център за деца с 

увреждания 2 000 0 

3.2 Функция "Здравеопазване" 53 780 30 172 

3.2.1 Проектиране на вертикална планировка на дворни пространства на 6 

сгради на Детски ясли (ДЯ) 6 000 0 

3.2.2 Ремонт газова инсталация ДЯ №6 4 200 4 143 

3.2.3 Професионален кухненски робот за Детска млечна кухня 3 200 3 197 

3.2.4 
Професионална готварска печка  2 бр. ДЯ №4 втора сграда и ДЯ №5 

основна сграда 7 200 0 

3.2.5 Климатик 4 бр.: 2 бр. ДЯ №4 филиал 1 и филиал 2; ДЯ №5 втора сграда; 

ДЯ №6 основна сграда 4 800 4 800 

3.2.6 Кухненско обзавеждане за ДЯ №5 втора сграда 3 500 0 

3.2.7 Кухненско и готварско оборудване за ДЯ №5 10 435 10 044 

3.2.8 Доставка и монтаж на секции и легла за ДЯ №6 за двете сгради 10 480 4 023 

3.2.9 Доставка на сушилня за ДЯ №4 основна сграда 1 200 1 200 

3.2.10 Газова инсталация за кухня на ДЯ №5 2 765 2 765 

3.3 Функция "Култура" 2 400 0 

3.3.1 Компютърна техника 2 400 0 

3.4 Детски градини 146 517 113 986 

3.4.1 
Проектиране на вертикална пранировка на дворни пространства на 17 

сгради на детски градини (ДГ) 19 718 0 



3.4.2 Обследване и изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт на 

ДГ №17 32 000 31 596 

3.4.3 Строително монтажни работи по ограда на ДГ №32 17 000 16 994 

3.4.4 Основен ремонт на газова инсталация на ДГ №20 6 000 0 

3.4.5 Закупуване на стерилизатор за ДГ №7 1 450 1 402 

3.4.6  ДГ №9 - компютърна техника 2 152 2 120 

3.4.7 
Изготвяне на инвестиционен проект за "Изграждане на нова сграда за 

нуждите на Детска градина №10 "Слънчице", находяща се в град Добрич, 

ул. "Даскал Димитър Попов" №1 12 000 10 245 

3.4.8  ДГ №12 - компютърна техника и хардуер  1 638 1 637 

3.4.9  ДГ №12 - хладилник и миксер 575 0 

3.4.10  ДГ №17 - хладилник и фурна 3 886 3 873 

3.4.11  ДГ №18 - стерилизатор - сушилня  1 548 1 548 

3.4.12  ДГ №23 - климатични системи 2 700 2 700 

3.4.13  ДГ №24 - система за видеонаблюдение 3 500 3 496 

3.4.14  ДГ №25 - професионална пекарна  5 000 4 988 

3.4.15  ДГ №26 - компютърна техника 3 100 3 097 

3.4.16  ДГ №26 - стерилизатори 3 600 0 

3.4.17 
 ДГ №27 - газови котлони, циркулационна помпа за котелно и климатици 

- 3 бр. 18 700 18 343 

3.4.18  ДГ №32 - компютърна техника 4 300 4 297 

3.4.19  ДГ №32 - професионална фурна 4 980 4 980 

3.4.20  ДГ №8 - компютърна техника 700 700 

3.4.21  ДГ №12 - двуканален газсигнализатор 1 970 1 970 

4 Програмни продукти - общинска администрация 12 643 8 375 

5 Регионална библиотека "Дора Габе" 11 462 10 660 

5.1 Програмни продукти (библиотечен софтуер) 8 462 8 462 

5.2 Компютърна техника 3 000 2 198 

6 Регионален исторически музей - Добрич 11 150 4 150 

6.1 
Реконструкция по автентични данни и адаптация за творчески 

дейности на къща - музей "Адриана Будевска" (преходен)  2 800 2 800 

6.1.1 Строителен надзор 1 800 1 800 

6.1.2 Авторски надзор 1 000 1 000 

6.2 Компютърна техника 1 000 0 

6.3 Доставка и монтаж на газов котел 6 000 0 

6.4 Закупуване на климатик за "Етнографска къща" 1 350 1 350 

7 
Упражняване на строителен и авторски надзор за обект - жилищен блок 

"Добрич" 8 000 0 

8 
Изграждане на битова канализация в кв. Рилци, гр. Добрич - I-ви 

етап 1 948 056 1 445 572 

8.1 
СМР - Изграждане на битова канализация в кв. Рилци, гр. Добрич - I-ви 

етап (финансиране от ПУДООС) 1 816 697 1 347 419 

8.2 
СМР - Изграждане на битова канализация в кв. Рилци, гр. Добрич - I-ви 

етап (финансиране от общината) 95 616 95 616 

8.3 
Преасфалтиране на ул. "Момин проход" в участъка от ул. "Александър 

Батенберг" до ул. "Владая"  5 743 2 537 



8.4 
Упражняване на строителен и авторски надзор за обект: Изграждане на 

битова канализация в кв. Рилци, гр. Добрич - I-ви етап 30 000 0 

9 

Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти 

– общинска собственост, с участие на местното население, 2016 – 2019 г. 

(средства от местното население - преходен)  8 996 8 760 

10 
Компютърна техника за "Местна комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни" 6 000 0 

11 
Основен ремонт на водоплътен тротоар и хидроизолация на стени и под в 

приземни помещения  на  ЕГ "Гео Милев" 45 400 45 395 

12 
Създаване на елементи за достъпна среда при спортен комплекс  

„Добротица“,  град Добрич 12 012 12 012 

13 
 Доставка и монтаж на часовници към системата на часовникова кула в  

АЕМО "Стария Добрич" 5 660 5 528 

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

ул. "Независимост" (жп. гара Юг) 90 572 0 

14.1 Строително монтажни работи 87 212 0 

14.2 Строителен надзор 2 160 0 

14.3 Авторски надзор 1 200 0 

15 Създаване на елементи за достъпна среда на жилищни сгради с общински 

апартаменти 8 500 4 247 

16 
Комбиниран спортен уред ФМС-37, разположен в ЦНСТДБУ ЖК 

"Дружба 3", №57  1 308 1 308 

17 
Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти 

– общинска собственост, с участие на местното население, 2019 – 2023 

г.(средства от местното население)  23 807 16 127 

18 Коледна украса "Снежен човек" (от дарение) 2 186 0 

19 Ограда в ЦЗПЖ от дарение от ПРОЗОО 26 168 0 

  II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2020 г. 899 214 634 736 

1 Гробищен парк  126 801 115 269 

1.1 Разширение на Гробищен парк  - закупуване на земя  15 224 3 700 

1.2 Изграждане на ограда 8 103 8 095 

1.3 Изграждане на алеи (преходен)  103 474 103 474 

2 Изграждане на детска площадка в района ул. "Каменица"  9 000 0 

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

Батенберг" до ул. "Владая" (преходен)  45 000 0 

4 Център за защита на природата и животните 4 836 2 100 

4.1 Парково осветление (преходен)  2 736 0 

4.2 Бариера (преходен)  2 100 2 100 

5 Закупуване на климатик за ОП "Паркинги и пазари"  (преходен)  2 400 2 400 

6 
Изграждане на подпорна стена и ограда между УПИ I, публична 

общинска собственост "За спортна площадка" и УПИ V в кв. 810 на ЦГЧ 

на Община град Добрич (преходен)  9 000 9 000 

7 
Закупуване на товарен автомобил за ОБП "Устойчиви дейности и 

проекти" (преходен)  63 364 63 363 

8 
Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти 

– общинска собственост, с участие на местното население, 2016 – 2019 г. 

(преходен)  20 760 20 760 

9 Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти 

– общинска собственост, с участие на местното население, 2019 – 2023 г. 100 000 48 380 



10 СМР по реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура 

на сградата на ОУ "Христо Ботев" 52 696 52 696 

11 Аварийно изместване на съществуващ събирател XVII отводняващ ул. 

"Ген. Колев" в УПИ IV, кв. 815 33 553 33 553 

12 Изработване на ПУР за "Гаази баба" 57 072 21 432 

13 Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: Изграждане на 

"Парк на миниатюрите малката Добруджа" 104 400 104 400 

14 Изработване на инвестиционен проект - "Централен пазар" 120 000 72 000 

15 Закупуване на помпи за отоплителна инсталация на Корпус 3 6 009 6 009 

16 Строително монтажни работи по ограда на ДГ №7 37 915 37 915 

17 Строително монтажни работи по ограда на ДГ №26 29 964 29 964 

18 Доставка и монтаж на часовници към системата на часовникова кула в  

АЕМО "Стария Добрич" 6 510 6 510 

19 
Основен ремонт на пешеходен подлез при бул. "Добричка епопея и ул. 

"Независимост" (жп. гара Юг) - СМР 60 949 0 

20 Инвестиционен проект за основен ремонт и обновяване на огледална зала 

"Нели Божкова" 8 985 8 985 

  III. Средства от краткосрочен дълг 624 749 624 677 

1 Строително монтажни работи - жилищен блок "Добрич" 600 000 600 000 

2 Изграждане на детска площадка по ул. "Тимок" 24 749 24 677 

  IV. Средства от дългосрочен  дълг 139 000 138 997 

1 
Основен ремонт покрив и отводнителна система ДГ №18 "Дора Габе" 

(преходен)  116 212 116 211 

2 
Косачки с нулев радиус на завиване - 2 бр. и фреза за дънери за ОБП 

"Устойчиви дейности и проекти" 22 788 22 786 

  V. Проекти 51 593 947 37 374 069 

1 
Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич - фаза 

I (преходен)  39 365 970 28 080 414 

2 Подобряване на връзката с мрежата TEN-T в трансграничния регион 

Меджидия - Добрич, INTERREG V-А ROBG 39246/04.04.2018 (преходен)  2 757 600 2 757 600 

3 Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич, 

рег. №BG16RFOP001-1.011-0003 (преходен)  48 363 0 

4 Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич 

- I, рег. №BG16RFOP001-1.011-0005 (преходен)  2 317 737 1 718 461 

5 Реконструкция и благоустрояване на градска среда в град Добрич, рег. 

№BG16RFOP001-1.011-0006 (преходен)  4 152 289 3 364 677 

6 Функциониране на областен нформационен център - Добрич 4 725 4 725 

7 
Развитие на интегрирана система на градския транспорт на 

Добрич“, договор № BG16RFOP001-1.011-0007 2 733 595 1 336 482 

8 
Реконструкция на сграда за приют за бездомни лица и семейства, рег. 

№BG16RFOP001-1.011-0008 200 455 101 839 

9 

Подкрепа в дома - ОП "Развитие на човешките ресурси" ПО2 

"Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване" 

BG05M9OP001-2.040-0030 11 913 8 571 

10 Еразъм +, интерактивна дъска за ДГ №8 1 300 1 300 

  ОБЩО: 59 191 587 40 893 309 
 

 

 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 24/27 юли 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 24 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 юли 2021 година 

 

ПО ЧЕТВЪРТА 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 24 – 4: 
 

 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: 

 - 60 000 лева от Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната 

мрежа“, §10-30 Текущ ремонт в дейност 122 „Общинска администрация“, §52-04 

Придобиване на транспортни средства. 

 - 12 000 лева от Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната 

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

строителство, благоустройството и регионалното развитие“, §52-03 „Придобиване на 

друго оборудване, машини и съоръжения“ за закупуване на „Вибрационна машина“ и 

„Машина за запълване на фуги“. 

 - 27 000 лева от Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната 

мрежа“, §10-30 Текущ ремонт в дейност в дейност 622 „Озеленяване“, §52-05 

„Придобиване на стопански инвентар“ за закупуване на „Косачки за висока трева и 

трудно проходими терени“. 

 - 9 700 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 обект „Авариен основен ремонт на канализационна мрежа по ул. „Батовска“. 

 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“ - 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) 



Приложение №1  
 

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

 

№ ОБЕКТ                                                                              
Годишна 

задача 

Актуализа- 

ция юли 

  І. Собствени  бюджетни  средства 7 165 921 7 312 299 

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

2 Училища 339 702 346 005 

2.1 ОУ "Христо Ботев" 15 000 15 000 

2.1.1 Компютърна техника 4 000 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  5 000 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 67 067 

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 46 557 

2.5.3 Детско съоръжение за игра и баланс на открито (финансиране от ПУДООС) 0 2 404 

2.6 ЕГ "Гео Милев" 30 504 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 24 000 24 000 

2.7 ОУ "Панайот Волов" 3 308 4 008 

2.7.1 Система за видеонаблюдение 3 308 3 308 

2.7.2 Мултимедия (финансиране от ПУДООС) 0 700 

2.8 СУ "Димитър Талев" 24 000 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 12 607 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 2 750 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 999 999 

2.11 СУ "Св. Климент Охридски" 11 710 16 710 

2.11.1 Компютърна техника 8 410 8 410 

2.11.2 Музикален смесителен пулт   3 300 3 300 

2.11.3 Комбиниран фитнес уред (финансиране от ПУДООС) 0 5 000 

2.12 ОУ "Стефан Караджа" 15 312 20 092 

2.12.1 Компютърна техника 15 312 15 312 

2.12.2 Публичен дисплей (финансиране от ПУДООС) 0 1 000 

2.12.3 Обособяване на зона за провеждане на уроци на открито (финансиране от 0 3 780 



ПУДООС) 

2.13 ОУ "Н. Й. Вапцаров" 0 4 050 

2.13.1 Изграждане на видеонаблюдение 0 4 050 

2.14 Ученическо общежитие 0 812 

2.14.1 Компютърна техника 0 812 

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 
Закупуване на 2 бр. прахосмукачки за мокро почистване на релефен 

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

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

3.1.5 Доставка на 1 бр. компютърна конфигурация за "Дом за стари хора" 1 000 1 000 

3.1.6 
Доставка на 4 бр. компютърни конфигурации за "Център за социална 

рехабилитация и интеграция"  4 000 4 000 

3.1.7 
Доставка на 1 бр. медицинска кушетка за "Център за социална 

рехабилитация и интеграция"  1 320 1 320 

3.1.8 
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 

3.1.9 
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 

3.1.10 
Доставка на 1 бр. ъглов диван с ракла за "Дневен център за деца с 

увреждания" 2 000 2 000 

3.1.11 
Доставка на 3 бр. компютърни конфигурации за "Дневен център за 

пълнолетни лица с увреждания"  3 000 3 000 

3.1.12 
Доставка на 1 бр. медицинска кушетка за "Дневен център за пълнолетни 

лица с увреждания" 1 320 1 320 

3.1.13 Доставка на 1 бр. компютърна конфигурация за "Защитено жилище" 1 000 1 000 

3.1.14 
Доставка на 4 бр. компютърни конфигурации за служителите 

администриращи "Механизъм лична помощ" 4 000 4 000 

3.2 Функция "Здравеопазване" 170 150 170 150 

3.2.1 
Старо название -  Мерки за енергийна ефективност на ДЯ №4. Ново 

название – Основен ремонт на сградата на детска ясла №4  74 150 72 850 

3.2.2 
Старо название - Мерки за енергийна ефективност на ДЯ №5. Ново 

название – Основен ремонт на сградата на детска ясла №5  30 600 29 300 

3.2.3 
Старо название - Мерки за енергийна ефективност на ДЯ №6. Ново 

название – Основен ремонт на сградата на детска ясла №6  26 100 24 800 

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 

3.2.11 Климатична система за ДЯ №4 0 1 300 

3.2.12 Климатична система за ДЯ №5 0 1 300 

3.2.13 Климатична система за ДЯ №6 0 1 300 

3.3 Функция "Култура" 3 000 3 000 

3.3.1 Компютърна техника  3 000 3 000 

4 Детски градини 86 209 99 339 



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 3 068 

4.8 Компютърна техника ДГ №10 1 700 1 700 

4.9 
Изграждане на система за автоматизация на отоплителна инсталация ДГ 

№10  2 828 2 828 

4.10 Комбинирано детско съоръжение ДГ №23 (финансиране от ПУДООС) 0 4 806 

4.11 Професионална готварска фурна за ДГ №23  0 3 348 

4.12 Хладилник ДГ №9 0 1 632 

4.13 

Изготвяне на проект по изпълнение на Договор с ПУДООС №14559 по 

Проект „Сред природата играем, учим и творим с учителя любим“ по 

национална кампания „За чиста околна среда“ за ДГ №25 0 4 976 

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 8 840 

6.1 Машини за стерилизиране на книги 15 000 6 840 

6.2 Изграждане на IP система за видеонаблюдение 0 2 000 

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"  37 168 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.) 1 470 000 1 470 000 

13 Мотопеди за районни полицейски инспектори  3 600 3 600 

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

15 
Изграждане на детска площадка достъпна за лица с увреждания в  Градски 

парк "Свети Георги" 1 854 2 081 

16 Детска площадка в ЖК "Дружба" със средства от ПУДООС 9 979 7 930 

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

Списаревски" 122 500 122 500 

18 Авариен основен ремонт на канализационна мрежа по ул. "Батовска" 20 300 30 000 

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“  26 802 26 802 

20 ОП "Комуналстрой" 3 120 15 120 

20.1 Фугорез за асфалт/бетон 3 120 3 120 

20.2 Вибрационна машина 0 5 000 



20.3 Машина за запълване на фуги 0 7 000 

21 ОП "Устойчиви дейности и проекти" 0 32 810 

21.1 Изграждане на система за видеонаблюдение на "Декоративен разсадник"  0 5 810 

21.2 Косачки за висока трева и трудно проходими терени - 3 бр. 0 27 000 

22 Скенери (за изборите) 0 2 837 

23 Електронен дневник в "Детските градини" 0 14 700 

24 Закупуване на автомобил за нуждите на общинска администрация 0 60 000 

25 Външно информационно табло 0 2 880 

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

1 Разширение на Гробищен парк  - закупуване на земя (преходен)  61 808 61 939 

2 Изграждане на детска площадка в района ул. "Каменица"  (преходен)  51 328 51 543 

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)  23 042 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" 120 000 120 000 

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 14 652 

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

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

19 Изграждане на ограда ДГ №24 18 000 18 000 

20 Изграждане на ограда - Гробищен парк  10 000 10 000 

21 Модули за отпадъци за Градски парк "Свети Георги" 16 500 16 500 

22 Програмен продукт "Сиела" 2 304 2 304 

23 Изграждане на безжична (тип WiFi) мрежа за общинска администрация 1 487 1 488 

24 Система за видеонаблюдение в ЦУИ на Община град Добрич 1 652 1 653 

  III. Проекти 3 903 821 3 904 670 

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 

5 
Програма Еразъм +, компютърна техника за Професионална гимназия по 

ветеринарна медицина 0 849 

  ОБЩО: 12 042 620 12 189 847 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 24/27 юли 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 24 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 юли 2021 година 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.901.30, местност „Гаази баба” в землището на град 

Добрич (за „Жилищно строителство“). 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 24 – 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) за ПИ 72624.901.30, местност „Гаази баба” в землището 

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 на 

югоизток, на 5,0 м от границата към пътя на североизток и на нормативно определените 

отстояния от вътрешните граници, с устройствени показатели: Н до 7,0 м, Пл. застр до 

40%, Кинт до 0,8 и Пл. озел. мин. 50%, съгласно коригираната скица-предложение по 

чл. 135, ал. 2 от ЗУТ.  

 Предложението е в съответствие с действащия ОУПО град Добрич – ПИ 

72624.901.30, по действащата КК попада извън СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ на града, 

в УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ВИЛЕН ОТДИХ „Ов“.  

 Проектът да бъде представен в един оригинал и едно копие на хартиен носител, 

както и в цифров вид, върху технически носител, съгласно чл. 65, ал. 6, т. 4 от Наредба 

№8 за обема и съдържанието на устройствените планове. Техническият носител да 

съдържа и файл в PDF формат.  

 Да бъдат представени становища от „Електроразпределение Север“ АД – клон 

град Добрич; „ВиК Добрич“ АД и РИОСВ – Варна. 

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

съгласно Закона действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева)                 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 24/27 юли 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 24 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 юли 2021 година 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.905.357, местност „Гаази баба” в землището на 

град Добрич (за „Жилищно строителство“). 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 24 – 6: 

 

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

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

План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.357, местност „Гаази баба” в 

землището 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: Н до 7,0 м, Пл. застр до 40%, 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 град Добрич – ПИ 

72624.905.357, по действащата КК попада извън СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ на града, 

в УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ВИЛЕН ОТДИХ „Ов“.  

 Проектът да бъде представен в един оригинал и едно копие на хартиен носител, 

както и в цифров вид, върху технически носител, съгласно чл. 65, ал. 6, т. 4 от Наредба 

№8 за обема и съдържанието на устройствените планове. Техническият носител да 

съдържа и файл в PDF формат.  

 Да бъдат представени становища от „Електроразпределение Север“ АД – клон 

град Добрич; „ВиК Добрич“ АД и РИОСВ – Варна. 

 

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

съгласно Закона действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 27; „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 24/27 юли 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 24 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 юли 2021 година 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен 

план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ I –„за търговия и услуги“, кв. 54, по ЗРП на 

ЖК „Балик-Йовково“–юг, град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 24 – 7: 

  

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

131, ал. 1 и чл. 134, ал. 2 т. 6 от ЗУТ, дава съгласие за изработване на проект за 

изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ I – „за 

търговия и услуги“, кв. 54, по ЗРП на ЖК „Балик-Йовково“ – юг, град Добрич, с цел 

разделянето му на два нови УПИ:  УПИ XI – „за ОО”, с площ 261.0 кв. м и УПИ XII – 

„за ОО”, с площ 126.0 кв. м, съгласно приложената скица-предложение.  

 Проектът за изменение да се съгласува от Службата по геодезия, картография и 

кадастър – гр. Добрич, съгласно изискванията на чл. 65 от Наредба №РД-02-20-

5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и 

кадастралните регистри, преди внасянето му за процедиране и одобряване в Община 

град Добрич. 

 Проектът да бъде представен в един оригинал на недеформируема прозрачна 

основа и две копия на хартиен носител, както и в цифров вид, върху технически 

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

устройствените планове. Техническият носител да съдържа и файл в PDF формат. 

  

 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) 

                     (Виолета Йончева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 24/27 юли 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 24 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 юли 2021 година 

 

 

ПО ОСМА 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 18 гласа „ЗА”, 6 гласа „ПРОТИВ” и 10 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) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева)       



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 24/27 юли 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 24 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 юли 2021 година 

 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през първото 

шестмесечие на 2021 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 24 – 9: 

 

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

27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация приема Отчета за дейността на съвета и на неговите комисии през 

първото шестмесечие на 2021 г. (Приложение) 

 

 

 

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) 



Приложение 

 

Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии 

през първото шестмесечие на 2021 г. 

   

 

І. Заседания на Общинския съвет. Изпълнение на решения. Контрол. 

 

Обща информация за заседанията на ОбС  

 

 През първото шестмесечие на 2021 г. Общински съвет проведе седем заседания 

– шест редовни и една извънредна сесия, проведена на 28.04.2021 г.  

 Причината за свикване на извънредното заседание бе избирането на нов 

Председател на Общински съвет, тъй като Мая Димитрова бе избрана за народен 

представител в 45-тото Народно събрание. Заседанието се проведе присъствено тъй 

като избора на Председател на Общински съвет изисква тайно гласуване. 

 Предвид епидемиологичната обстановка заседанията на част от постоянните 

комисии, както и заседанията на Общински съвет до края на месец април се провеждаха 

онлайн чрез специализиран софтуер (Webex). С намаляването на заболелите част от 

заседанията се проведоха присъствено, а от месец юни всички заседания на 

постоянните комисии и Общински съвет са присъствени при стриктно спазване на 

епидемиологичните мерки. Въпреки всичко гражданите на Добрич не бяха лишени от 

възможността да следят работата ни – всички заседания на Общински съвет бяха 

предавани онлайн в интернет, всички съществени дейности бяха отразявани и от 

медиите. 

 3 заседания на временните комисии се проведоха в неприсъствена форма. 

Членовете на комисията оповестяваха своя вот след попълване на формуляр по образец, 

който представяха в Секретариата на Общински съвет, като така бяха взети общо 8 

решения.   

 Може да се обобщи, че съвместните усилия на общинските съветници и на 

администрацията допринесоха за досегашно справяне с предизвикателствата на 

епидемиологичната обстановка и осигуриха нормалния ход на общинските дейности. 

Общото време на работа по време на заседанията на Общински съвет бе 31 часа 

и 30 минути. Необходимият кворум беше налице – средно по 38 общински съветници 

присъстваха/участваха в заседание. 

Гласуваният дневен ред на заседанията включи общо 183 докладни записки с 

предложения, проекти на нормативни и програмни документи, отчети, информации. 

Други три от подготвените докладни бяха оттеглени от вносителя преди гласуване на 

дневния ред, две са оттеглени след разисквания по време на сесия, а една е отпаднала 

след гласуване от общинските съветници. След обсъждане на материалите в 

Постоянните комисии и на заседанията си, през отчитания период Общински съвет взе 

183 решения.   

 

Изпълнение на решения 

 

 С Решение 5-33 от м. февруари 2020 г. Общински съвет създаде Временна 

комисия с мандат до края на мандата на ОбС, която да изготви Стратегия за 

поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията 

на Община град Добрич. Съставът на комисията включва 5 общински съветника 

и 4 представители на администрацията. 



 Членовете на Временната комисия от страна на администрацията са определени 

със Заповед №460/10.04.2020 г. на Кмета на общината. Комисията е провела едно 

заседание – на 28.04.2021 г. На него бе обсъден и приет окончателния вариант на  

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

територията на Община град Добрич. След окончателното одобрение на Стратегията от 

комисията, тя бе предложена за обсъждане на Общински съвет град Добрич. На 

заседанието, проведено на 29.06.2021 г. общинските съветници разгледаха и приеха 

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

територията на Община град Добрич с Решение 23-2/29.06.2021 г. 

 

 С Решение 18-33 от м. февруари 2021 г. Общински съвет град Добрич дава 

сългасие за започване на процедура по създаване на общински фонд 

„Поддържане и ремонт на обекти – недвижима общинска собственост – сграден 

фонд”. След влизане на сила на това решение специално създадена Временна 

комисия трябва да изготви Правилник за устройство и работа на общински фонд 

„Поддържане и ремонт на обекти – недвижима общинска собственост – сграден 

фонд”. Съставът на комисията включва 5 общински съветника и 2 представители 

на администрацията. 

 

 

Контрол за законосъобразност съгласно Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и Закона за администрацията 

 

И през този отчетен период всички актове на ОбС са изпращани в 7-дневен срок 

от приемането им на Кмета на общината и на Областния управител и са оповестявани 

на населението чрез средствата за масово осведомяване и публикуване на интернет 

страницата на общината съгласно изискванията на чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА. 

  

Във връзка с правомощията си по чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА Кметът на общината 

не е връщал за ново обсъждане Решение или оспорил пред съда актове (решения) на 

ОбС.  

От страна на Общински съвет няма отменен административен акт, издаден от Кмета на 

общината, който да противоречи на акт, приет от съвета, както и няма оспорен такъв 

акт пред съда – във връзка с правомощията на съвета по чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА.  

 

С писмо с вх. рег. №06-00-129/07.06.2021 г. Областния управител е изпратил 

писмо относно пропуски при приемане на решение №22-3/25.05.2021 г. на Общински 

съвет град Добрич, с които да се запознаем и имаме предвид при предстоящи подобни 

решения.   

 

Съобразно правомощията си по чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, чл. 31, ал. 1 т. 5 и чл. 32, 

ал. 2 от Закона за администрацията, през периода Областният управител не е връщал за 

ново обсъждане наши решения/части от решения. 

 

 

Питания на съветниците. Участие на гражданите 

 

През първото шестмесечие на 2021 г. са отправени две питания към Кмета от 

страна на общински съветници, съгласно правото им по чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА. 

Предоставени са два отговора.  



Необходимостта от съблюдаване на мерките за противодействие на COVID – 19  

неизбежно и обективно се отразиха на гражданското участие. Така през първото 

шестмесечие на годината има само едно изказване от граждани по време на заседание, 

към обсъжданията по съответната точка от дневния ред в съответствие с 

предоставените чрез нашия Правилник възможности. Изказвания от граждани в края на 

заседанието няма.   

 

ІІ.  Работа на Постоянните комисии. Участие на съветниците в други комисии/ 

      работни групи 

 

През първите шест месеца на годината бяха проведени 70 заседания на 

Постоянните комисии, на които общинските съветници разгледаха материалите за 

заседанията на съвета по компетентност, както и постъпили искания, сигнали, жалби, 

възражения и др. от граждани и юридически лица. Изразените от ПК становища са 

общо 572, в това число относно 47 искания/писма от граждани и юридически лица.  

 

През отчитания период общински съветници участваха и в редица заседания на 

Временни и други комисии и работни групи: 

- едно заседание на Комисията за изготвяне на Стратегия за поддържане и 

опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община 

град Добрич, сформирана с Решение 5-33/28.02.2020 г.; 

- четири заседания на Управителния съвет на Общински фонд „Здраве“, избран с 

Решение 33-28 от 24.04.2018 г. на Общински съвет – 3 неприсъствени и 1 

присъствено; 

- четири заседания на Комисията за разглеждане, одобряване и мониториране на 

проектите по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза 

на местната общност от бюджета на Община град Добрич; 

- едно заседание на Комисията по Програмата за реализация на 

благоустройствени мероприятия върху обекти общинска собственост с 

участие на местното население, 2019 – 2023 г.; 

- едно заседание на Комисията за разглеждане на заявления за финансово 

подпомагане по реда на чл. 10, ал. 1 от Правилника за отпускане на финансова 

помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми; 

- едно заседание на Комисия за актуализация на Правилника за отпускане на 

финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни 

проблеми, назначена със Заповед №606/11.05.2021 г. 

- едно заседание на Комисия с възложен текущ контрол по изпълнение на 

концесионните договори 

 

ІІІ. Участие на общински съветници в различни форуми и прояви 

 

- инж. Нивелин Радичков – 16 – 17.06.2021 г. – участие в Общото събрание на 

НАПОС – РБ в гр. Правец. 
 

 

 

 

 

 

 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 24/27 юли 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 24 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 юли 2021 година 

 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич през първото 

шестмесечие на 2021 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 24 – 10: 

 

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

44, ал. 1 т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 68а, 

ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, не-

говите комисии и взаимодействието му с общинската администрация приема Отчет за 

изпълнение на решенията през първото шестмесечие на 2021 г. (Приложение) 

 

 

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) 



Приложение 

 

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич 

от страна на общинската администрация  

за първото шестмесечие на 2021 г. 

 

І. Решения на ОбС относно придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

 

1. Решения, касаещи концесии: 

 

Решение на ОбС  Обект на решението Изпълнение 

РЕШЕНИЕ 19–

14/30.03.2021 г. 

Прекратяване на договор 

№ 35 от 24.06.2003 г., за 

предоставяне на концесия 

върху част от имот, 

публична общинска 

собственост: спирка, 

находяща се по бул. 

„Добруджа“ до Съдебна 

палата, град Добрич. 

 

С решение  № 19-14 от м. март 2021 г. 

Общински съвет приема отправеното от 

концесионера „ДАМЯНА 2003“ ЕООД, 

град Добрич, предложение за прекратяване 

по взаимно съгласие на договор №35 от 

24.06.2003 г. за предоставяне на концесия 

върху част от имот, публична общинска 

собственост: спирка, находяща се по бул. 

„Добруджа“ до Съдебна палата, град 

Добрич, поради финансови затруднения на 

концесионера, считано от 20.04.2021 г.  

Отчет на изпълнението на решението: 

-Концесионерът е уведомен на 12.04.2021 

г., за решението на ОбС; 

-Съставено и подписано е на 20.04.2021 г. 

двустранно споразумение за прекратяване 

на концесионния договор; 

- Издадена е заповед на Кмета на Община 

град Добрич за назначаване на комисия за 

приемане на обекта;  

- Съставен е приемно-предавателен 

протокол на 21.04.2021 г.; 

- Отразени са настъпилите промени в 

Националния концесионен регистър и в 

Общинския концесионен регистър.  

Решението е изпълнено. 

 

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

съсобственост  

 

Решение на 

ОбС  

 Обект на решение Търг  изпълнение 

РЕШЕНИЕ 10 – 

24/30.06.2020 г. 

Продажба на поземлен имот с 

идентификатор 72624.620.73, с площ 

2 755,00 кв. м, находящ се на ул. 

„Стефан Стамболов“ 

Търг № 4 

01.09.2020 г. 

Търг № 7 

02.07.2021 г. 

Издадена Заповед 

№892/05.07.2021г. за 

определяне 

контрагентите. Влиза 

в сила на 19.07.2021г. 



РЕШЕНИЕ 10 – 

24/30.06.2020 г. 

Продажба на поземлен имот с 

идентификатор 72624.620.74, с площ 

1 557,00 кв. м, находящ се на ул. 

„Стефан Стамболов 

Търг № 4 

01.09.2020 г. 

Търг № 7 

02.07.2021 г. 

Издадена Заповед 

№892/05.07.2021г. за 

определяне 

контрагентите. Влиза 

в сила на 19.07.2021г. 

РЕШЕНИЕ 12 – 

21/16.9.2020 г. 

Продажба на поземлени имоти - 

лозя, общинска собственост, по реда 

на ЗОС. 

оземлен имот с идентификатор 

72624.900.91 с площ 511,00 кв. метра 

Търг № 7 

18.11.2020 г. 

Търг № 2 

26.03.2021 г. 

Изпълнено  

Договор № 

794/14.05.2021 г.  

РЕШЕНИЕ 12 – 

21/16.9.2020 г. 

Продажба на поземлени имоти - 

лозя, общинска собственост, по реда 

на ЗОС.  Поземлен имот с 

идентификатор 72624.900.43, с площ 

499,00 

Търг № 7 

18.11.2020 г. 

 

Изпълнено. Договор 

№787/17.12.2020г. 

РЕШЕНИЕ 15 – 

11/24.11.2020 г. 

Предложение за прекратяване на 

съсобственост в ПИ 72624.904.21, по 

КККР на гр. Добрич, находящ се в 

местността „Гаази баба“. 

 Изпълнено. 

Договор 

№329/16.12.2020г. 

РЕШЕНИЕ 15 – 

12/24.11.2020 г.  

Предложение за прекратяване на 

съсобственост в ПИ 72624.625.870, 

по КККР на гр. Добрич, находящ се 

на ул. „Кольо Фичето“ №8-10 

 Изпълнено. 

Договор № 

330/16.12.2020 г. 

РЕШЕНИЕ 15 – 

13/24.11.2020 г. 

Предложение за продажба на имоти 

– общинска собственост, по реда на 

Закона за общинската собственост 

Търг № 7 

02.07.2021 г. 

Издадена Заповед 

№892/05.07.2021г. за 

определяне 

контрагентите. Влиза 

в сила на 19.07.2021г. 

РЕШЕНИЕ 15 – 

14/24.11.2020 г. 

Продажба на поземлени имоти - 

лозя, общинска собственост, по реда 

на ЗОС 

Търг № 7 

02.07.2021 г. 

Издадена Заповед 

№892/05.07.2021г. за 

определяне 

контрагентите. Влиза 

в сила на 19.07.2021г. 

РЕШЕНИЕ 16 – 

10/18.12.2020 г. 

 

Прекратяване на съсобственост в ПИ 

72624.609.1897, находящ се на бул. 

„Русия“ №73. 

 Изпълнено 

Договор № 

332/05.02.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 16 – 

11/18.12.2020 г.  

Предложение за продажба на 

общински жилища - апартаменти 

 Дог.№427/25.01.21г. 

Дог. №428/26.01.21г 

Дог.№429/25.01.21г 

Дог.№430/01.02.21г. 

Дог.№433/23.02.21г 

Дог.№434/26.02.21г 

РЕШЕНИЕ 17 – 

30/26.01.2021 г. 

Предложение за продажба на 

общински жилища - апартаменти. 

 Дог. №432/19.02.21г 

Дог.№435/01.03.21г. 

Дог. №437/09.03.21г 

РЕШЕНИЕ 18 – 

18/23.02.2021 г. 

Продажба на имот (земеделска 

територия), общинска собственост, 

по реда на Закона за общинската 

собственост 

Търг № 3 

02.04.2021 г. 

Има внесен депозит 

за участие. Не се яви 

кандидат.  



РЕШЕНИЕ 18 – 

19/23.02.2021 г. 

Предложение за продажба на 

общински жилища – апартаменти. 

 

 Дог.№438/07.04.21г 

Дог.№442/09.06.21г 

Дог.№443/17.06.21г 

РЕШЕНИЕ 18 – 

20/23.02.2021 

Предложение за продажба на имоти 

– общинска собственост, по реда на 

Закона за общинската собственост. 

Търг № 7 

02.07.2021 г. 

Издадена Заповед 

№892/05.07.2021г. за 

определяне 

контрагентите. Влиза 

в сила на 19.07.2021г. 

РЕШЕНИЕ 18 – 

21/23.02.2021 г. 

Предложение за прекратяване на 

съсобственост в ПИ 72624.905.480 по 

КККР на град Добрич, находящ се в 

местността „Гаази баба“. 

 Изпълнено.  

Договор за продажба 

№334/25.03.2021г. 

РЕШЕНИЕ 18 – 

22/23.02.2021 г. 

Предложение за прекратяване на 

съсобственост в ПИ 72624.905.419, 

по КККР на гр. Добрич, находящ се в 

местността „Гаази баба“. 

 Изпълнено 

Договор № 

339/24.06.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 19 – 

19/30.03.2021 г. 

Предложение за прекратяване на 

съсобственост в ПИ 72624.602.890, 

по КККР на гр. Добрич, находящ се 

на ул. „Момчил войвода“ №7 в кв. 

„Рилци“. 

 Изпълнено 

Договор № 

336/12.05.2021 г. 

Анекс от 08.07.2021 г.    

РЕШЕНИЕ 19 – 

20/30.03.2021 г. 

Предложение за продажба на 

общински жилища - апартаменти. 

 Дог.№439/11.05.21г. 

Дог.№440/26.05.21г. 

РЕШЕНИЕ 19 – 

21/30.03.2021 г. 

Предложение за прекратяване на 

съсобственост в ПИ 72624.601.472, 

находящ се на ул. „Петрохан“ №5. 

 Изпълнено 

Договор № 

335/10.05.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 19 – 

22/30.03.2021 г. 

Предложение за продажба на имот – 

общинска собственост, по реда на 

Закона за общинската собственост. 

Търг № 7 

02.07.2021 г. 

Не са се явили 

кандидати. 

РЕШЕНИЕ 20 – 

21/27.04.2021 г. 

Предложение за продажба на 

общински жилища - апартаменти 

 Дог.№441/27.05.21г 

Дог.№444/в процес на 

съгласуване 

РЕШЕНИЕ 20 – 

22/27.04.2021 г.  

Продажба на поземлени имоти – 

земеделски земи (лозя), общинска 

собственост, по реда на Закона за 

общинската собственост 

Търг № 7 

02.07.2021 г. 

Издадена Заповед 

№892/05.07.2021г. за 

определяне 

контрагентите. Влиза 

в сила на 19.07.2021г. 

РЕШЕНИЕ 20 – 

23/27.04.2021 г. 

Предложение за прекратяване на 

съсобственост в ПИ 72624.601.59, 

находящ се на ул. „Княз Александър 

Батенберг“ №79 в. 

Заповед № 

618 

12.05.2021 г. 

В процес на 

изпълнение 

РЕШЕНИЕ 20 – 

24/27.04.2021 г.  

Предложение за прекратяване на 

съсобственост в ПИ 72624.602.891, 

находящ се на ул. „Победа“ 

 Изпълнено 

Договор №  

337/01.06.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 20 – 

25/27.04.2021 г. 

Предложение за прекратяване на 

съсобственост в ПИ 72624.906.440 по 

КККР на град Добрич, находящ се в 

местността „Гаази баба“ 

 Изпълнено 

Договор №  

338/17.06.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 22 – Предложение за продажба на имот – Предстои  



31/25.05.2021 г. общинска собственост, по реда на 

Закона за общинската собственост 

включване в 

търг. 

РЕШЕНИЕ 22 – 

32/25.05.2021 г. 

Предложение за продажба на 

общински жилища - апартаменти 

 Предстои сключване 

на договори. 

РЕШЕНИЕ 22 – 

35/25.05.2021 г. 

Предложение за прекратяване на 

съсобственост в ПИ 72624.621.233, 

по КККР на гр. Добрич, находящ се в 

ЖК „Добротица“ до бл. 22 

 Договор № 

339/24.06.2021г. 

РЕШЕНИЕ 19 – 

27/30.03.2021 г. 

Даване съгласие за изкупуване дела 

на съсобственик в ПИ 72624.622.247 

по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град 

Добрич, находящ се на ул.“Васил 

Левски“ №46. 

 С писмо №24-25-

112/13.04.2021г. сме 

уведомили НАП-ТД 

Варна, офис Добрич 

за взетото решение, 

процедурата все още 

не е приключила.  

 

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

собственост: 

 

Решение на 

ОбС  

Обект на решение Търг  Изпълнение 

РЕШЕНИЕ 5 – 

21/28.2.2020 г. 

Oтдаване под наем на части от 

имот, публична общинска 

собственост, във фоайето на Дом 

за стари хора град Добрич  

- Част от фоайе на I-ви етаж в 

сградата на Дом за стари хора 

град за поставяне на автомат за 

топли напитки 

- Част от фоайе на I-ви етаж в 

сградата на Дом за стари хора за 

поставяне на автомат за 

пакетирани изделия и 

безалкохолни напитки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Търг 

№1/26.02.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сключен договор за 

наем №ИА3-21-

7/23.03.2021г. 

РЕШЕНИЕ 15 – 

7/24.11.2020 г. 

Отдаване под наем на части от 

имоти публична общинска 

собственост за поставяне на 

преместваеми павилиони, 

съгласно одобрена схема по чл. 56 

от ЗУТ 

Търг 

№1/26.02.2021г. 

Сключени договори за 

наем с №: 

№ЗА2-21-8/22.03.21г. 

№ЗА2-21-9/22.03.21г. 

№ЗА2-21-

10/22.03.2021г. 

№ЗА3-21-

11/22.03.2021г. 

№ЗА2-21-

12/22.03.2021г. 

№ЗА3-21-

13/24.03.2021г. 

№ЗА3-21-

14/22.03.2021г. 



№ЗА3-21-

15/22.03.2021г. 

РЕШЕНИЕ 15 – 

8/24.11.2020 г. 

Отдаване под наем на части от 

имот публична общинска 

собственост в сграда с 

идентификатор 72624.614.2423.1 

(бивше ОУ „Отец Паисий”) на ул. 

„Отец Паисий” №16. 

Търг 

№1/26.02.2021г.

№4/12.04.2021г. 

№6/30.06.2021г. 

Не са се явили 

кандидати. 

РЕШЕНИЕ 15 – 

9/24.11.2020 г. 

Отдаване под наем на части от 

имоти публична общинска 

собственост за поставяне на 

Рекламно-информационни 

елементи 

Търг 

№1/26.02.2021г. 

Сключени договори за 

наем с №: 

№РА2-21-

16/23.03.2021г. 

№РА2-21-

17/23.03.2021г. 

№РА2-21-

18/23.03.2021г. 

№РА2-21-

19/31.03.2021г. 

РЕШЕНИЕ 15 – 

10/24.11.2020 г. 

Oтдаване под наем на поземлен 

имот с идентификатор 

72624.618.138 по КККР на гр. 

Добрич за организиране на 

охраняем паркинг. 

Търг 

№1/26.02.2021г.

№4/12.04.2021г. 

№6/30.06.2021г. 

Не са се явили 

кандидати. 

РЕШЕНИЕ 17 – 

14/26.01.2021 г. 

Предоставяне под наем на пасища, 

мери и ливади от общинския 

поземлен фонд (ОПФ) за 

стопанската 2021 – 2022 година 

Предоставяне 

без търг на 

животновъди. 

Няма кандидати 

подали заявления. 

РЕШЕНИЕ 18 – 

23/23.02.2021 г. 

Отдаване под наем на част от 

имот, публична общинска 

собственост представляващ 

павилион – част от спирка на 

градски транспорт по ул. 

„Батовска”, в град Добрич. 

Търг 

№4/12.04.2021 

След проведен търг е 

подадена жалба. Чака 

се решение на 

Административен съд. 

РЕШЕНИЕ 18 – 

24/23.02.2021 г. 

Oтдаване под наем на поземлен 

имот с идентификатор 

72624.619.586 по КККР на гр. 

Добрич за складиране на стоки. 

Търг 

№4/12.04.2021, 

№6/30.06.2021г. 

След проведен търг 

№4 има сключен 

договор, същия е 

прекратен. 

След проведен търг 

№6 има обявен 

контрагент, като 

следва подписване на 

договор за наем след 

законоустановените 

срокове за влизане в 

сила за заповед 

№873/01.07.2021г. – 

16.07.2021г. 

РЕШЕНИЕ 19 – 

16/30.03.2021 г. 

Отдаване под наем на част от 

имот публична общинска 

Търг  

№6/30.06.2021г. 

След проведен търг 

№6 има обявен 



собственост – Помещение на 

първи етаж в сграда с 

идентификатор 72624.625.139.1 на 

ул. „Димитър Петков“ №5, за 

медико-диагностични 

изследвания. 

контрагент, като 

следва подписване на 

договор за наем след 

законоустановените 

срокове за влизане в 

сила за заповед 

№873/01.07.2021г. – 

16.07.2021г. 

РЕШЕНИЕ 19 – 

17/30.03.2021 г. 

Отдаване под наем на части от 

имоти публична общинска 

собственост за поставяне на 

преместваеми павилиони, 

съгласно одобрена схема по чл. 56 

от ЗУТ. 

Търг  

№5/20.05.2021г. 

Сключени 14бр. 

договори за наем с №: 

№ЗА3-21-

39/24.06.2021 

№ЗА3-21-

33/24.06.2021 

№ЗА2-21-

28/24.06.2021 

№ЗА2-21-

41/01.07.2021 

№ЗА2-21-

27/24.06.2021 

№ЗА2-21-

36/24.06.2021 

№ЗА1-21-

32/24.06.2021 

№ЗА1-21-

37/24.06.2021 

№ЗА2-21-

31/24.06.2021 

№ЗА2-21-

30/24.06.2021 

№ЗА3-21-

35/24.06.2021 

№ЗА2-21-

29/24.06.2021 

№ЗА2-21-

38/24.06.2021 

№ЗА1-21-

34/24.06.2021 

РЕШЕНИЕ 20 – 

26/27.04.2021 г. 

Отдаване под наем на павилион, 

находящ се по ул. 

„Независимост“, в северната част 

на УПИ IV, кв. 46 по ПУП-ПРЗ на 

ЦГЧ в град Добрич 

Търг 

№6/30.06.2021г. 

След проведен търг 

№6 има обявен 

контрагент, като 

следва подписване на 

договор за наем след 

законоустановените 

срокове за влизане в 

сила за заповед 

№873/01.07.2021г. – 

16.07.2021г. 

РЕШЕНИЕ 20 – 

27/27.04.2021 г. 

Отдаване под наем на част от 

имот публична общинска 

Търг 

№6/30.06.2021г. 

След проведен търг 

№6 има обявен 



собственост в сграда с 

идентификатор 72624.625.139.1 по 

ул. „Димитър Петков” №5 

контрагент, като 

следва подписване на 

договор за наем след 

законоустановените 

срокове за влизане в 

сила за заповед 

№873/01.07.2021г. – 

16.07.2021г. 

РЕШЕНИЕ 22 – 

27/25.05.2021 г. 

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 

Търг 

№6/30.06.2021г. 

След проведен търг 

№6 има обявен 

контрагент, като 

следва подписване на 

договор за наем след 

законоустановените 

срокове за влизане в 

сила за заповед 

№873/01.07.2021г. – 

16.07.2021г. 

РЕШЕНИЕ 22 – 

28/25.05.2021 г. 

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 

Търг 

№6/30.06.2021г. 

След проведен търг 

№6 има обявен 

контрагент, като 

следва подписване на 

договор за наем след 

законоустановените 

срокове за влизане в 

сила за заповед 

№873/01.07.2021г. – 

16.07.2021г. 

 

 

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

имоти, частна общинска собственост: 

 

Решение на 

ОбС  

Обект на решение Изпълнение 

РЕШЕНИЕ 19 – 

18/30.03.2021 г. 
Учредяване безвъзмездно право на ползване 

върху част от самостоятелен обект с 

идентификатор 72624.623.249.3.4 по КККР на 

град Добрич с площ 15,44 кв. м, целият с 

площ 298,90 кв. м в сграда находяща се на 

адрес – ул. „Васил Левски” №7. 

Сключен договор за 

учредяване право на 

безвъзмездно 

ползване върху част 

от имот – частна 

общинска 

собственост. 

РЕШЕНИЕ 22 – 

26/25.05.2021 г.  
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. Без търг. 

Подписан договор за 

безвъзмездно 

ползване. 



РЕШЕНИЕ 22 – 

33/25.05.2021 г. 
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“. 

Изпълнено. 

Договор за 

учредяване право на 

пристрояване 

№2422/22.06.2021г 

РЕШЕНИЕ 16 – 

9/18.12.2020 г.  
Учредяване право на пристрояване във връзка 

с одобрен проект за обект: „Тераса към 

апартамент 1 на първи етаж от жилищна 

сграда в УПИ ХІІ-783 в кв. 1254 по ПУП-ПРЗ 

на жк „Север 2“ на град Добрич“.  

Изпълнено, договор 

№2421/18.01.2021г. 

 

5. Решения, касаещи производство по отчуждаване 

 

Решение на ОбС  Обект изпълнение 

РЕШЕНИЕ 22 – 

29/25.05.2021 г.  

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 

В процес на 

изпълнение. 

Публикувано 

обявление на 29 и 

30.06.2021г. в един 

местен и два 

национални 

ежедневника. 

 

ІІ. Решения относно дейности за привличане на средства от финансиращи 

програми/органи  

 

Решение на ОбС  Проект изпълнение 

РЕШЕНИЕ 9 – 4: 

ОбСР-9/ 

26.05.2020 г. 

Кандидатстване с проектно предложение „Приют 

за бездомни лица и семейства”, по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ: BG05М9OP001-2.029 

„Интегрирани действия за устойчиво градско 

развитие”, по Приоритетна ос 2: „Намаляване на 

бедността и насърчаване на социално включване” 

на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014 - 2020. 

Съгласно сключен 

Административен 

договор дейностите 

по проекта стартират  

на 

01.11.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 15 – 

15/24.11.2020 г.  

Кандидатстване с проектно предложение 

„Обновяване на културна инфраструктура – зала 

‚Добрич" по процедура на директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ: 

BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1: 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, 

Инвестиционен приоритет 4 „Социална 

Подадено е проектно 

предложение на 

05.01.2021 г. и е поет 

ангажимент за 

устойчивост 5 г. след 

финално плащане 

 



инфраструктура”, група дейности „Културна 

инфраструктура“ на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014 – 2020. 

РЕШЕНИЕ 16 – 

12/18.12.2020 г. 

Кандидатстване с проектно предложение 

"Обновяване на културна инфраструктура – зала 

„Нели Божкова" по процедура на директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1: 

”Устойчиво и интегрирано градско развитие”, 

Инвестиционен приоритет 4 „Социална 

инфраструктура”, група дейности „Културна 

инфраструктура“ на Оперативна програма 

”Региони в растеж” 2014-2020. 

Подадено е проектно 

предложение на 

24.02.2021 г. и е поет 

ангажимент за 

устойчивост 5 г. след 

финално плащане.  

 

РЕШЕНИЕ 17 – 

19/26.01.2021 г.  
Кандидатстване с проектно предложение 

„Патронажна грижа + град Добрич“, по 

процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-

6.002 „Патронажна грижа +“ по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 

– 2020 г. 

Съгласно сключен 

Административен 

договор дейностите 

по проекта стартират 

на 

19.04.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 14 – 

4/ 27.10.2020 г. 

Промяна в бюджет на проект „Приют за бездомни 

лица и семейства”, по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

BG05М9OP001-2.029 „Интегрирани действия за 

устойчиво градско развитие”, по Приоритетна ос 

2: „Намаляване на бедността и насърчаване на 

социално включване” на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020. 

Бюджетът е 

променен. 

Проектното 

предложение е 

одобрено от УО. 

Предстои сключване 

на договор 

 

 

III. Решения касаещи изменение на устройствени планове 

 

Решение на 

ОбС 

Обект на решение Изпълнение 

РЕШЕНИЕ 14 – 

6/27.10.2020 г. 

Разрешаване изработване проект на 

Частично изменение (ЧИ) на Общ 

устройствен план (ОУП) с обхват ПИ 

72624.906.385 и 72624.906.382 и Подробен 

устройствен план – План за застрояване 

(ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 72624.906.622, ПИ 

72624.906.385 и ПИ 72624.906.382  в 

местност „Гаази баба“ град Добрич 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94-00-383/ 

06.11.2020г. 

ЧИ на ОУП е одобрен с 

Решение 22-8/25.05.2021г. 

ПУП-ПЗ в процедура по 

обявяване на 

заинтересуваните лица, 

преди издаване на Заповед 

за одобряване. 

РЕШЕНИЕ 14 – 

7/27.10.2020 г. 

Разрешаване изработване на проект на 

Подробен устройствен план – Парцеларен 

план (ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ) 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 70-00-

1793/06.11.2020г. 



72624.497.78 и ПИ 72624.497.54 за обект: 

Електрозахранване на зърнобаза – силозно 

складово стопанство в ПИ 72624.497.20 – 

урбанизирана територия в землището на 

град Добрич 

ПУП-ПП одобрен с 

Решение  

19-5/30.03.2021г. 

РЕШЕНИЕ 14 – 

9/27.10.2020 г. 

Разрешаване изработване на проект на 

Подробен устройствен план – Парцеларен 

план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 

72624.904.440 за обект: „Улична 

канализация в ПИ 72624.904.440 и Сградно 

канализационно отклонение (СКО) на ПИ 

72624.904.400 в местност „Гаази баба“, 

землище на град Добрич 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94К-00-525/ 

06.11.2020г.  

РЕШЕНИЕ 14 – 

10/27.10.2020 г. 

Разрешаване изработване на проект на 

Частично изменение (ЧИ) на Общ 

устройствен план на Община (ОУПО) град 

Добрич с обхват ПИ 72624.604.480 по 

действащата Кадастрална карта (КК) в 

землището на град Добрич 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94Т-00-31/ 

06.11.2020г. 

РЕШЕНИЕ 15 – 

5/24.11.2020 г. 

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план – Парцеларен 

план (ПУП-ПП) за елементите на 

техническата инфраструктура извън 

границите на урбанизираните територии за 

ПИ 72624.378.17 и ПИ 72624.378.26 до 

разпределителна кутия РК-3 пред ПИ 

72624.378.58 за обект „Външно 

електрозахранване на ПИ 72624.378.58 по 

КК на град Добрич“ 

Решението е връчено с 

писмо с изх. №70-00-2056/ 

08.12.2020г. 

ПУП-ПП одобрен с 

Решение  

19-6/30.03.2021г. 

РЕШЕНИЕ 15 – 

6/24.11.2020 г. 

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.904.486 

в местност „Гаази баба“ в землището на гр. 

Добрич (за „Жилищно строителство“) 

Решението е връчено с 

писмо с изх. №94Г-00-679/ 

08.12.2020г. 

ПУП-ПЗ одобрен със 

Заповед №346/   

18.03.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 16 – 

6/18.12.2020 г. 

Одобряване проект за частично изменение 

(ЧИ) на Общ устройствен план на Община 

(ОУПО) град Добрич за ПИ 72624.906.429 в 

землището на град Добрич за промяна от 

„ЗЕМИ БЕЗ ПРАВО НА ПРОМЯНА 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – Ссб“ в 

„УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ВИЛЕН 

ОТДИХ – Ов“ 

Решението е обнародвано в 

ДВ бр.2/02.02.2021г. 

 

РЕШЕНИЕ 16 – 

7/18.12.2020 г. 

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.905.488 

в местност „Гаази баба“ в землището на гр. 

Добрич (за „Жилищно строителство“) 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94-00-501/ 

23.12.2020г. 

ПУП-ПЗ одобрен със 

Заповед № 527/  16.04.2021 

г. 



РЕШЕНИЕ 16 – 

8/18.12.2020 г. 

Вземане РЕШЕНИЕ за промяна 

предназначението на УПИ I за „Паркинг и 

озеленяване“ в кв. 515 на жк „Русия-1“ град 

Добрич за „Газостанция, бензиностанция и 

озеленяване“ 

След взетото Решение 

изменение на ПУП-ПРЗ е 

одобрено със Заповед № 69/ 

20.01.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 17 – 

26/26.01.2021 г. 

Одобряване проект за Подробен 

устройствен план – Парцеларен план (ПУП-

ПП) за 

Поземлени имот (ПИ) 72624.475.118 

(проектен) за промяна предназначението му 

за 

„Транспортен достъп“ до ПИ 72624.475.114 

– урбанизирана територия за „ОДО“ в 

землището на град Добрич. 

Решението е обнародвано в 

ДВ бр. 13/16.02.2021г. 

 

РЕШЕНИЕ 17 – 

27/26.01.2021 г. 

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.905.128 

в местност „Гаази баба“ в землището на гр. 

Добрич (за „Жилищно строителство“). 

Решението е връчено с 

писмо с изх. №94С-00-1343/ 

05.02.2021г. 

ПУП-ПЗ одобрен със 

Заповед № 529/16.04.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 17 – 

28/26.01.2021 г. 

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.905.329 

в местност „Гаази баба“ в землището на гр. 

Добрич (за „Жилищно строителство“). 

Решението е връчено с 

писмо с изх. №94-00-523/ 

05.02.2021г. 

ПУП-ПЗ одобрен със 

Заповед № 531/ 16.04.2021 

г. 

РЕШЕНИЕ 18 – 

8/23.02.2021 г. 

Одобряване на Подробен устройствен план 

– парцеларен план (ПУП-ПП)  за Поземлени 

имоти (ПИ) 72624.603.324, 72624.603.325 и 

72624.603.327 за обект „Електрозахранване 

на производствена база за преработка на 

етерично-маслени култури чрез дестилация 

и склад за механизация и селскостопанска 

продукция в ПИ 72624.603.284 – 

урбанизирана територия, в землището на 

град Добрич“. 

Решението е обнародвано в 

ДВ бр.21/12.03.2021г. 

 

РЕШЕНИЕ 18 – 

9/23.02.2021 г. 

Даване съгласие за изработване на проект за 

изменение на Подробен устройствен план – 

План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) 

за УПИ VII за „ЖС“ в кв. 557 на ЖК „Русия-

1“ град Добрич (за „Паркинг“). 

След даване съгласие е 

издадена Заповед № 379/ 

23.03.2021г. за разрешаване 

изработване на изменение. 

Изменение на ПУП-ПРЗ е 

одобрено със Заповед № 

810/ 17.06.2021г. 

РЕШЕНИЕ 18 – 

10/23.02.2021 г. 

Разрешаване изработване проект на 

Частично изменение (ЧИ) на Общ 

устройствен план на Община (ОУПО) град 

Добрич с обхват ПИ 72624.608.1585 по 

действащата Кадастрална карта (КК)  и 

Проект за изменение на Подробен 

устройствен план – План за регулация и 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 70-00-2085/ 

08.03.2021г.  



застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ II-1585 за 

„Ел. подстанция“, УПИ III-1585 за 

„Електроразпределение“ и УПИ IV–за 

„Озеленяване“ в кв.1110 и УПИ I-за 

„Озеленяване и трафопост“ в кв. 1192 и 

проектна улична регулация в обхвата на 

имота, по плана на ЖК „Север 1“, гр. 

Добрич. 

РЕШЕНИЕ 18 – 

11/23.02.2021 г. 

Разрешаване изработване проект на 

Частично изменение (ЧИ) на Общ 

устройствен план на Община (ОУПО) град 

Добрич и Подробен устройствен план – 

План за застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 

72624.87.1 в землището на град Добрич. 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 70-00-155/ 

08.03.2021г. Одобрено ЧИ 

на ОУП с Решение 23-

5/29.06.2021г. 

ПУП-ПЗ в процедура по 

обявяване на 

заинтересуваните лица, 

преди издаване на Заповед 

за одобряване. 

РЕШЕНИЕ 18 – 

12/23.02.2021 г.  

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот 

(ПИ) 72624.905.680 в местност „Гаази баба“, 

землище на град Добрич (за „Жилищно 

строителство“). 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94Г-00-8/ 

08.03.2021г. 

РЕШЕНИЕ 18 – 

13/23.02.2021 г. 

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот 

(ПИ) 72624.905.486 в местност „Гаази баба“, 

землище на град Добрич (за „Жилищно 

строителство“). 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94М-00-30/ 

08.03.2021г.  

ПУП-ПЗ в процедура по 

обявяване на 

заинтересуваните лица, 

преди издаване на Заповед 

за одобряване.  

РЕШЕНИЕ 18 – 

14/23.02.2021 г. 

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот 

(ПИ) 72624.905.480 в местност „Гаази баба“, 

землище на град Добрич (за „Жилищно 

строителство“). 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94М-00-31/ 

08.03.2021г.  

ПУП-ПЗ в процедура по 

обявяване на 

заинтересуваните лица, 

преди издаване на Заповед 

за одобряване. 

РЕШЕНИЕ 18 – 

15/23.02.2021 г. 

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот 

(ПИ) 72624.906.185 в местност „Гаази баба“, 

землище на град Добрич (за „Жилищно 

строителство“).  

 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94С-00-42/ 

08.03.2021г. 

ПУП-ПЗ одобрен със 

Заповед № 769/  08.06.2021 

г. 

РЕШЕНИЕ 18 – 

16/23.02.2021 г. 

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94-00-23/ 



застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот 

(ПИ) 72624.900.37 в местност „Алмалии“, 

землище на град Добрич (за „Жилищно 

строителство“). 

08.03.2021г. 

ПУП-ПЗ одобрен със 

Заповед № 815/ 18.06.2021 

г. 

РЕШЕНИЕ 18 – 

17/23.02.2021 г. 

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот 

(ПИ) 72624.900.44 в местност „Алмалии“, 

землище на град Добрич (за „Жилищно 

строителство“). 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94-00-52/ 

08.03.2021г.  

РЕШЕНИЕ 19 – 

5/30.03.2021 г. 

Одобряване на Подробен устройствен план 

– парцеларен план (ПУП-ПП)  за Поземлени 

имоти (ПИ) 72624.497.78 и 72624.497.57 за 

обект „Електрозахранване на зърнобаза – 

силозно-складово стопанство в ПИ 

72624.497.20 – урб. територия, в землището 

на град Добрич”. 

Решението е обнародвано в 

ДВ бр.32/16.04.2021г 

РЕШЕНИЕ 19 – 

6/30.03.2021 г. 

Одобряване на Подробен устройствен план 

– парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлени 

имоти (ПИ) 72624.378.17 и 72624.378.26 до 

разпределителна кутия РК-3 за обект: 

„Външно електрозахранване на ПИ 

72624.378.58 – урб. територия, в землището 

на град Добрич“. 

Решението е обнародвано в 

ДВ бр.32/16.04.2021г 

РЕШЕНИЕ 19 – 

7/30.03.2021 г. 

Одобряване на проект за Частично 

изменение (ЧИ) на Общ устройствен план 

на Община (ОУПО) град Добрич на 

Поземлен имот (ПИ) 72624.497.76 в 

землището на град Добрич, за промяна от 

„ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ – 

ОБРАБОТВАЕМA ЗЕМЯ – НИВА“ в 

„УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА 

ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ 

ДЕЙНОСТИ – Пп”. 

Решението е обнародвано в 

ДВ бр.32/16.04.2021г. 

 

РЕШЕНИЕ 19 – 

8/30.03.2021 г. 

Разрешаване изработване на проект на 

Частично изменение (ЧИ) на Общ 

устройствен план на Община (ОУПО) град 

Добрич и изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 

72624.906.635 в местност „Гаази баба“, 

землище на град Добрич. 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94Д-00-179/ 

12.04.2021г.  

РЕШЕНИЕ 19 – 

9/30.03.2021 г.  

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот 

(ПИ) 72624.905.625 в местност „Гаази баба“, 

землище на град Добрич (за „Жилищно 

строителство“). 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94И-00-115/ 

12.04.2021г.  

ПУП-ПЗ одобрен със 

Заповед № 949/ 13.07.2021 г 

РЕШЕНИЕ 19 – Разрешаване изработване на проект за Решението е връчено с 



10/30.03.2021 г. Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот 

(ПИ) 72624.904.13 в местност „Гаази баба“, 

землище на град Добрич (за „Жилищно 

строителство“). 

писмо с изх. № 94-00-103/ 

12.04.2021г.  

 

ПУП-ПЗ одобрен със 

Заповед № 823/ 21.06.2021 

г. 

РЕШЕНИЕ 19 – 

11/30.03.2021 г. 

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот 

(ПИ) 72624.904.14 в местност „Гаази баба“, 

землище на град Добрич (за „Жилищно 

строителство“). 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94Н-00-145/ 

12.04.2021г.  

ПУП-ПЗ одобрен със 

Заповед № 824/ 21.06.2021г. 

РЕШЕНИЕ 19 – 

12/30.03.2021 г. 

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план – Парцеларен 

план (ПУП-ПП) за обект: Разпределителен 

газопровод и газопроводни отклонения в 

Поземлени имоти (ПИ) 72624.440.439 и 

72624.440.761 в землището на град Добрич. 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 70-00-629/ 

12.04.2021г.  

РЕШЕНИЕ 20 – 

6/27.04.2021 г. 

Одобряване на проект за Подробен 

устройствен план – Парцеларен план (ПУП-

ПП) за ПИ 72624.474.85 за обект: Подземна 

кабелна линия СрН за електрозахранване на 

ПИ 72624.474.108 (урбанизирана територия 

в землището на град Добрич)  

Решението е обнародвано в 

ДВ бр.45/28.05.2021г. 

 

РЕШЕНИЕ 20 – 

7/27.04.2021 г. 

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.906.522 

в местност „Гаази баба“, землище на град 

Добрич (за „Жилищно строителство“) 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94Г-00-178/ 

14.05.2021г.  

РЕШЕНИЕ 20 – 

8/27.04.2021 г. 

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.900.43 в 

местност „Алмалии“, землище на град 

Добрич (за „Жилищно строителство“). 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94Д-00-300/ 

14.05.2021г.  

РЕШЕНИЕ 20 – 

9/27.04.2021 г. 

Разрешаване изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.447.29 в 

землището на град Добрич (за „Жилищно 

строителство“) 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94М-00-362/ 

14.05.2021г.  

РЕШЕНИЕ 22 – 

5/25.05.2021 г. 

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“) 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94Г-00-282/ 

09.06.2021г.  

РЕШЕНИЕ 22 – 

6/25.05.2021 г. 

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 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 70-00-1153/ 

09.06.2021г.  



урбанизиран ПИ 72624.447.447 град Добрич 

РЕШЕНИЕ 22 – 

7/25.05.2021 г. 

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. 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 70-00-995/ 

09.06.2021г.  

РЕШЕНИЕ 22 – 

8/25.05.2021 г. 

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 

действащ+ата Кадастрална карта (КК) 

,землище град Добрич за промяна от „ЗЕМИ 

БЕЗ ПРАВО НА ПРОМЯНА 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – Ссб“ в 

„УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩИ 

ДЕЙНОСТИ“ („Оо“) 

Решението е обнародвано в 

ДВ бр.50/15.06.2021г. 

 

 

 

IV. Други решения 

 

Решение на ОбС  Тема изпълнение 

РЕШЕНИЕ 17 – 

9/26.01.2021 г. 

Приемане на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община град Добрич 

Наредбата не е върната 

от Областен управител, 

влязла е в сила. 

РЕШЕНИЕ 18 – 

5/23.02.2021 г. 

Приемане на Наредба за осигуряване на 

обществения ред, изискванията към шума в 

жилищни сгради, опазването на общинската 

собственост, инфраструктурата и околната 

среда  на територията на Община град Добрич. 

Наредбата не е върната 

от Областен управител, 

влязла е в сила.  

РЕШЕНИЕ 18 – 

6/23.02.2021 г. 

Приемане на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община град 

Добрич. 

Наредбата не е върната 

от Областен управител, 

влязла е в сила. 

РЕШЕНИЕ 22 – 

1/25.05.2021 г. 

Предложение за приемане на Наредба за 

изменение и допълнение на НАРЕДБА за реда 

и условията за установяване на жилищни 

нужди, за настаняване под наем, управление и 

разпореждане с жилища от общинския 

жилищен фонд на Община град Добрич. 

Наредбата не е върната 

от Областен управител, 

влязла е в сила. 

РЕШЕНИЕ 22 – 

30/25.05.2021 г. 

Покупка на Поземлен имот с идентификатор 

№72624.433.16, по КККР на град Добрич, за 

„Разширение на гробищен парк“ на град 

Добрич 

Изпълнено 

Нотариален акт № 41 

02.07.2021 г. 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 24/27 юли 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 24 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 юли 2021 година 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2020 г.; Годишен отчет за изпълнението 

на сметките за средства от Европейския съюз за 2020 г.; Информация за показателите по чл.14 от 

Закона за публичните финанси на „Център за психично здраве  д-р П.Станчев - Добрич” ЕООД и на 

„Градски транспорт Добрич” ЕООД  за 2020 г.; Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 

2020 година на Община град Добрич и за динамиката и текущото състояние на дълга на лицата по 

чл.8а от Закона за общинския дълг. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 24 – 11: 

 Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 140, ал. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 9, ал. 

3 от Закона за общинския дълг и чл. 51 и чл. 52, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за съставяне 

на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община град Добрич, приема:  

 1. Одитираният годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2020 година, както следва: 

1.1. По прихода  –  69 031 800 лева, разпределени по параграфи (Приложение №1), в т.ч.: 

1.1.1. За делегирани от държавата дейности – 48 378 045 лева; 

1.1.2. За местни дейности – 20 653 755 лева. 

1.2. По разхода – 69 031 800 лева, разпределени по функции, дейности и видове разходи (Приложения 

от  №2 до № 7), в т.ч.: 

1.2.1. За делегирани от държавата дейности – 48 378 045 лева; 

1.2.2. За местни дейности – 19 820 154 лева; 

1.2.3. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени приходи – 833 601 лева. 

 2. Отчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2020 година (Приложения от №8 до 

№11). 

 3. Отчет на индикативните годишни разчети по проекти (Приложения от  №12.1. до № 12.13).  

 4. Отчет по основните показатели по чл. 14 от ЗПФ на „Център за психично здраве д-р 

П.Станчев – Добрич” ЕООД и „Градски транспорт Добрич” ЕООД за 2020 година (Приложения 

№15.1 и №15.2).  

 5. Отчет за състоянието на общинския дълг за 2020 година и дълга на лицата по чл. 8а от ЗОД 

(Приложение №16).   

 6. Одитния доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания  

годишен финансов отчет на Община Добрич за 2020 година (Приложение № 17). 

 

 

ПОИМЕННО 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 24/27 юли 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 24 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 юли 2021 година 

 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Информация за извършени промени по бюджета на Община град Добрич, включително 

по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към  Община град Добрич 

през второ тримесечие на 2021 г. и актуализирано разпределение на променените 

бюджети  към  30.06.2021 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 24 – 12: 

 

 Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, 

ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124, 

ал. 4 и чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси, приема Информация за 

извършени промени по бюджета на Община град Добрич, съответно по бюджетите на 

второстепенните разпоредители с бюджет през второ тримесечие на 2021 г. и 

актуализираното разпределение на бюджетните сметки на разпоредителите с бюджет 

при Община град Добрич към 30.06.2021 година. 

 

 

ПОИМЕННО 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 24/27 юли 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 24 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 юли 2021 година 

 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на концесионен договор №25 от 26.05.2003 г., за 

предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: „Кръчма“, 

находящ се в АЕМО „Стария Добрич“, град Добрич. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 24 – 13: 

 

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

146, ал. 2, чл. 148, ал. 1 и ал. 2 и §5, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от преходните и заключителните 

разпоредби на Закона за концесии, чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 и чл. 20, ал. 1, буква „e“ от 

договор за предоставяне на концесия №25 от 26.05.2003 г. и предложение с вх. рег. индекс 

№70-00-67 от 12.01.2021 година на концесионера за прекратяване по взаимно съгласие на 

концесионния договор, реши: 

 

 1. Приема предложение с вх. рег. индекс №70-00-67 от 12.01.2021 година от 

концесионера ЕТ „ЛИК – ЛИДИЯ КОСТАДИНОВА“, за прекратяване по взаимно 

съгласие на договор за предоставяне на концесия №25 от 26.05.2003 г. за имот, публична 

общинска собственост – „Кръчма“, находящ се в АЕМО „Стария Добрич“ гр. Добрич, 

поради финансови затруднения на концесионера. 

 

 2. Прекратява договор №25 от 26.05.2003 г., сключен с концесионера ЕТ „ЛИК – 

ЛИДИЯ КОСТАДИНОВА“ със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Иларион 

Макариополски“ № 48А, EИK 124017048, представляван от Лидия Иванова Костадинова 

(Лидия Иванова Спасова), за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска 

собственост: „Кръчма“, находящ се в АЕМО „Стария Добрич“, град Добрич, по взаимно 

съгласие, считано от 10.08.2021 г. Да се подготви и подпише двустранно споразумение за 

прекратяване на концесионния договор. 

 

 3. След изпълнение на т. 2 от настоящото решение да се задържи в полза на 

концедента сумата в размер на 3 960 лв., представляваща внесена гаранция през 2003 г., 

като същата се прехвърли от набирателната сметка на Община град Добрич в сметка 

„Приходи от концесии” на Община град Добрич, за покриване на част от годишните 

концесионни възнаграждения, а за останалите дължими суми в размер на 28 275.28 лева, да 

се предприемат действия за събирането им по съдебен ред (Концесионерът дължи 

концесионно възнаграждение, ДДС, лихви и неустойки към 10.08.2021 г. вкл., общо в 

размер на 32 235.28 лв. с ДДС, като се приспадне внесената гаранция в размер на 3 960 лв., 

остават дължими 28 275.28 лв.). 



 4. Упълномощава Кмета на Община град Добрич да го представлява при 

прекратяването на концесията. 

 

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

действия по изпълнението на настоящото решение. 

           

 

 

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 24/27 юли 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 24 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 юли 2021 година 

 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

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

Добрич.   

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 24 – 14: 

 

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

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 9 от Закона за 

местните данъци и такси и чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс, 

приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

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

Добрич, както следва: 

 §1. чл. 53 в частта ОП „Център за защита на природата и животните“ се изменя по 

следния начин: 

 ОП „Център за защита на природата и животните” 

1. Семейна карта за 1 календарна година 46.00 лв./бр. с ДДС 

2. Групови посещения /над 10 човека/  1.50 лв./бр. с ДДС 

3. Беседа / група до 20 човека/: 

 Български език 

 Английски език 

  

20.00 лв. с ДДС 

30.00 лв. с ДДС 

   4.Ползване на пикник / Рожден ден/ 

   -        маса 8 места 

   -        маса 16 места 

  

16.00 лв. с ДДС 

32.00 лв. с ДДС 

5. Провеждане на образователни програми – лятно 

Зелено училище 

  

35.00 лв. с ДДС/за седмица 

 

 



 §2. чл. 55, т. 1 в частта за ОП „Център за защита на природата и животните“, „ 

Безплатен вход“ се изменя по следния начин: 

 Чл. 55.  Общински съвет определя следните цени на входни билети: 

ОП „Център за защита на природата и животните” 

1. Входни билети за индивидуални посещения: 

 възрастни 3.50 лв. 

 учащи, студенти и пенсионери 2.00 лв. 

Безплатен вход: 

 деца под 5 години; 

 лица с увреждания – срещу представяне на съответен 

документ; 

 за доброволци в организирани доброволчески дни 

 на всички национални празници /3-ти март, 6-ти септември и 

22-ри септември/ 

 на празника на град Добрич /25-ти септември/ 

 на Деня на детето /1-ви юни/. 

  

  

 §3. В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава §1 със 

следния текст: 

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

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

Добрич, влиза в сила от датата на обнародване в печата или разгласяването й по друг 

начин на територията на общината. 

 

 

ПОИМЕННО 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 24/27 юли 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 24 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 юли 2021 година 

 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Кандидатстване с проектно предложение „Пазители на традицията“, Програма „Културно 

предприемачество, наследство и сътрудничество“, подкрепена от Финансов механизъм на 

европейското икономическо пространство Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021, 

Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

  РЕШЕНИЕ 24 – 15: 

 
 

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

местната администрация и съгласно Условията за кандидатстване по Втора покана на 

Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ по Програма PA14 „Културно 

предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от Финансовия механизъм 

на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г., дава съгласие: 

 

 1. Община град Добрич да кандидатства с проект „Пазители на традицията“ по 

Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ Резултат 2 

„Подобрен достъп до изкуства и култура“, финансирана от Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. 

 

 2. Упълномощава Кмета на Община град Добрич да извърши всички последващи 

действия. 

 

 

  ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 24; „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 24/27 юли 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 24 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 юли 2021 година 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Определяне правомощията на представителя на oбщината в редовното Oбщо събрание на 

акционерите на „Многопрофилна болница зa активно лечение – Добрич” АД, ЕИК: 

124141302. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 24 – 16: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 1, т. 2,т. 6, т. 7 

и т. 10 и чл. 226 от Търговския закон и във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 10 и 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 д-р Емилия Баева – 

Зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ да присъства и да гласува на свиканото на 06.08.2021 

година редовното общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница зa активно 

лечение – Добрич” АД 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: „За“ 

- По т. 8 от дневния ред както следва: „За“ 

- По т. 9 от дневния ред както следва: „За“ 

 

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

действия по изпълнение на решението. 

             

 

ПОИМЕННО 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 24/27 юли 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 24 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 юли 2021 година 

 

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и 

Председателя на Общински съвет град Добрич за  периода от 01 април 2021 година до 30 

юни 2021 година. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 24 – 17: 

 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в 

страната одобрява разходите за командировки на Kмета на Община град Добрич за 

периода от 01 април 2021 година до 30 юни 2021 година (пътни, дневни и квартирни пари), 

съгласно Приложение №1. 

 

 

  

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) 



      

Приложение № 1 

 

 

Отчет 

за извършените разходи за командировки от Йордан Йорданов - 

Кмет на Община град Добрич 

за периода 01.04.2021 г. – 30.06.2021 г. 

       

       

      
/ в лева / 

Период на Място Дневни  Нощувки Транспорт Всичко По покана на: 

командировката             

04.03.21 – 05.03.21 София 20,00   296,32 316,32 Работни срещи 

31.03.21 – 01.04.21 София 40,00 100 191,04 331,04 
Работни срещи 
министерства 

15.4.2021 София 20,00   292,32 312,32 
Работни срещи 
министерства 

28.04.21 – 29.04.21 София 40,00   292,32 332,32 
Работни срещи 
министерства 

16.05.21 – 17.05.21 София 40,00 126,96 290,93 457,89 Работни срещи 

Всичко:   160,00 226,96 1362,93 1749,89   

              

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 24/27 юли 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 24 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 юли 2021 година 

 

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Откриване на производство по отчуждаване  на Поземлен имот с идентификатор № 

72624.433.114, Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.121 и Поземлен имот с 

идентификатор № 72624.433.122, по КККР на град Добрич, за „Разширение на гробищен 

парк“ на град Добрич. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 24 – 18: 

 

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 №72624.433.114 по КККР на град Добрич, 

собственост на наследниците на Енчо и Гана Енчеви, с площ от 500 кв. м, с трайно 

предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, категория на 

земята: трета, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 433114, съседи:  

72624.433.162, 72624.433.122, 72624.433.161, 72624.433.113.  

 Данъчната оценка на ПИ е 162.00 (Сто шестдесет и два) лева.  

 Пазарна оценка на подлежащия на отчуждаване  ПИ е 2 000.00 (Две хиляди) лева. 

 

 2. Поземлен имот с идентификатор №72624.433.121 по КККР на град Добрич, 

собственост на наследниците на Пеньо Кънев Георгиев, с площ от 750 кв. м, трайно 

предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе и категория на 

земята: трета, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 433121, съседи:  

72624.433.112, 72624.433.122, 72624.433.158, 72624.433.120, 72624.433.111.  

 Данъчната оценка на ПИ е 243.00 (Двеста четиридесет и три) лева.  

 Пазарна оценка на подлежащия на отчуждаване ПИ е 3 000.00 (Три хиляди) лева. 

 

 3. Поземлен имот с идентификатор №72624.433.122 по КККР на град Добрич, 

собственост на наследниците на Енчо и Гана Енчеви, с площ от 2 180 кв. м, с трайно 

предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, категория на 

земята: трета, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 433122, съседи:  

72624.433.162, 72624.433.114, 72624.433.158, 72624.433.121, 72624.433.112, 72624.433.113;.  

 Данъчната оценка на ПИ е 706.30 (Седемстотин и шест и 0.30) лева.  



 Пазарна оценка на подлежащия на отчуждаване ПИ е 8 720.00 (Осем хиляди 

седемстотин и двадесет) 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 №72624.433.114, Поземлен имот с идентификатор 

№72624.433.121 и Поземлен имот с идентификатор 72624.433.122, по КККР на град 

Добрич, за „Разширение на гробищен парк“ на град Добрич възлизат на 13 720.00 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 24/27 юли 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 24 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 юли 2021 година 

 

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за продажба на общински жилища – апартаменти. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 24 – 19: 

 

 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 2021г., като в част ⅠⅠ Обхват и Съдържание на програмата се допълва в т. 

6.3 Продажба на жилищни имоти – апартаменти  със следните жилища: 

                  т. 199 жк „Христо Ботев“ бл. 9, вх. Г, ет. 7, ап. 19 

                  т. 200 ул. „Отец Паисий“ бл. 33, вх. Б, ет. 6, ап. 17 

                  т. 201 жк „Балик“ бл. 7, вх. А, 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. 2 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 №19 (деветнадесет), със застроена площ 61,67 (шестдесет и 

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

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

№72624.618.31.6.91 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, три, 

едно, точка, шест, точка, девет, едно) по КККР на град Добрич, одобрена със Заповед №РД 

-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 

06.07.2021 г., ведно с 0,829% (нула цяло осемстотин двадесет и девет хилядни процента) от 

780,20 кв. м в ид. части от общите части на сградата с идентификатор №72624.618.31.6, 

равняващи се на 6,47 (шест цяло четиридесет и седем стотни) кв. м; с 0,829% (нула цяло 

осемстотин двадесет и девет хилядни процента) от 973,84 кв. м, отстъпено право на 

строеж, равняващи се на 8,07 (осем цяло и седем стотни) кв. м, изба №19 (деветнадесет) с 

площ 2,55 (две цяло петдесет и пет стотни) кв. м, находящ се на адрес: град Добрич, жк 

„Христо Ботев“ бл. 9, вх. Г, ет. 7 на Недживан Исмет Мурад, за сумата от 37 007 (тридесет 

и седем хиляди и седем) лева без ДДС. Данъчна оценка на апартамента: 9 643,30 (девет 

хиляди шестстотин четиридесет и три и 0,30) лева.  

 



2. АПАРТАМЕНТ №16 (шестнадесет), със застроена площ 68,68 (шестдесет и 

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

помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

№72624.619.213.7.47 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, две, 

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

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

0.02262 от общите части на сградата с идентификатор №72624.619.213.7, представляващи 

9,59 (девет цяло петдесет и девет стотни) кв. м; отстъпено право на строеж – 9.94  кв. м, 

изба №11 с площ 3,65 (три цяло шестдесет и пет стотни) кв. м, находящ се на адрес: град 

Добрич, жк „Балик“, бл. 4, вх. Б, ет. 4 на Михал Михалев Игнатов за сумата от 38 429 

(тридесет и осем хиляди четиристотин двадесет и девет) лева, без ДДС. Данъчна оценка на 

апартамента: 11 443,40 (единадесет хиляди четиристотин четиридесет и три и 0,40) лева. 

 

3. АПАРТАМЕНТ №17 (седемнадесет), със застроена площ 55,14 (петдесет и 

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

помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

№72624.608.1850.2.31 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, осем, точка, едно, 

осем, пет, нула, точка, две, точка, три, едно) по КККР на град Добрич одобрена със 

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

изменение със Заповед №18-13904/12.11.2014 г. ведно с 1,509% (едно цяло, петстотин и 

девет хилядни процента) от 484,94 кв. м в ид. части от общите части на сградата с 

идентификатор №72624.608.1850.2, равняващи се на 7,32 (седем цяло тридесет и две 

стотни) кв. м; 1,509% (едно цяло, петстотин и девет хилядни процента) от 472,69 кв. м   

отстъпено право на строеж, равняващи се на 7,13 (седем  цяло и тринадесет стотни) кв. м, 

таван №2 с площ 10,02 (десет цяло и две стотни) кв. м, находящ се на адрес: град Добрич,  

ул. „Отец Паисий“, бл. 33, вх. Б, ет. 6 на Изабела Ангелова Давиденко за сумата от 36 041 

(тридесет и шест хиляди и четиридесет и един) лева, без ДДС. Данъчна оценка на 

апартамента: 17 600,30 (седемнадесет хиляди шестстотин и 0,30) лева. 

 

 

4. АПАРТАМЕНТ №11 (единадесет), със застроена площ 68,29 (шестдесет и 

осем цяло и двадесет и девет стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно 

помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

№72624.619.481.10.11 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, 

четири, осем, едно, точка, едно, нула, точка, едно, едно) по КККР на град Добрич одобрена 

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

изменение от 07.07.2021 г., ведно с Кич. 0.01088 от общите части на сградата с 

идентификатор №72624.619.481.10, представляващи 8,64 (осем цяло шестдесет и четири 

стотни) кв. м и отстъпено право на строеж – 9,64 (девет цяло шестдесет и четири стотни) 

кв. м, изба №6 с площ 2,69 (две цяло шестдесет и девет  стотни) кв. м, находящ се на адрес: 

град Добрич, жк „Балик“, бл. 7, вх. А, ет. 3 на Миланка Василева Тодорова за сумата от 42 

761 (четиридесет и две хиляди седемстотин шестдесет и един) лева, без ДДС. Данъчна 

оценка на апартамента: 11 420,30 (единадесет хиляди четиристотин и двадесет и 0,30) лева. 

 

 

             5. АПАРТАМЕНТ №5 (пет), със застроена площ 47,27 (четиридесет и седем цяло 

двадесет и седем стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и 

балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

№72624.619.524.13.29 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, пет, 



две, четири, точка, едно, три, точка, две, девет) 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 1,455% (едно цяло четиристотин петдесет и пет 

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

идентификатор №72624.619.524.13, равняващи се на 4,60 (четири цяло и шестдесет стотни) 

кв. м; 1,455% (едно цяло четиристотин петдесет и пет хилядни процента) от 434,63 кв. м  

отстъпено право на строеж, равняващи се на 6,18 (шест  цяло и осемнадесет стотни) кв. м, 

изба №5 с площ 4,50 (четири цяло и петдесет стотни) кв. м, находящ се на адрес: град 

Добрич, жк „Балик“ бл. 32, вх. Б, ет. 2 на Кръстинка Андреева Железова за сумата от 29 

000 (двадесет и девет хиляди) лева, без ДДС. Данъчна оценка на апартамента: 8 221,80 

(осем хиляди двеста двадесет и един и 0,80) 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“ – 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 24/27 юли 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 24 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 юли 2021 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Учредяване право на пристрояване във връзка с одобрен проект за обект: „Изграждане на тераса на 

I-ви етаж към северозападен апартамент в УПИ II в кв. 1238 по ПУП-ПРЗ на жк „Север 2“ на град 

Добрич”. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 24 – 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. 5 Учредяване право на строеж, 

подточка 5.1. Учредяване право на пристрояване и/или надстрояване със следния имот: 

 - ПИ 72624.607.710 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 30.06.2021 

г., с площ 1 025.00 кв. м, идентичен с УПИ II в кв. 1238, предвиден „за жилищно строителство“ по 

ПУП-ПРЗ на жк „Север 2“ на град Добрич, приет с Решение №24-10 от 28.07.2009 г. на Общински 

съвет град Добрич, находящ се на бул. „25-ти септември“ №41. 

 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 Магдалена 

Йорданова Йорданова и Пенко Георгиев Йорданов, безсрочно, възмездно право на пристрояване 

върху 7.50 (седем и 0.50) кв. м в общински поземлен имот ПИ 72624.607.710 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 30.06.2021 г., с площ 1 025.00 кв. м, идентичен с УПИ II в кв. 

1238, предвиден „за жилищно строителство“ по ПУП-ПРЗ на ЖК „Север 2“ на град Добрич, приет 

с Решение №24-10 от 28.07.2009 г. на Общински съвет град Добрич, находящ се бул. „25-ти 

септември“ №41, актуван с акт за частна общинска собственост АОС №5545/24.06.2021 г., вписан 

под №121, том XIII, вх. рег. номер №4959/28.06.2021 г. в Служба по вписванията град Добрич, за 

изграждане на тераса към собствения им апартамент №2, представляващ самостоятелен обект в 

сграда с идентификатор 72624.607.710.1.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на 

град Добрич, находящ се на бул. „25- ти септември“ №41, ет. 1, по одобрен инвестиционен проект, 

за сумата от 748.00 (седемстотин четиридесет и осем) лева. 

 Данъчната оценка на правото на пристрояване върху 7.50 (седем и 0.50) кв. м е 717.20 

(седемстотин и седемнадесет и 0.20) лева. 

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

 

ПОИМЕННО 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 24/27 юли 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 24 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 юли 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост – офиси №21, 24, 

26, 31, 32, 37, 38 на бул. „25-ти септември“ №10, помещение за търговия на бул. „25-ти 

септември“ №13 и помещение на приземен етаж в СЗ „Добротица“ на бул. „25-ти 

септември“ №1. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 24 – 21: 

 

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

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

управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се проведе публичен 

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска 

собственост както следва: 

 

 1. Помещение №21, на трети етаж от част от административна сграда на бул. „25-ти 

септември” №10, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

72624.624.715.2.3 с площ 15.00 кв. м, с начална тръжна цена 146,55 лева месечно и 20% 

ДДС, за офис за административни нужди. 

 

 2. Помещение №24, на трети етаж от част от административна сграда на бул. „25-ти 

септември” №10, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

72624.624.715.2.3 с площ 10.80 кв. м, с начална тръжна цена 105,52 лева месечно и 20% 

ДДС, за офис за административни нужди. 

 

 3. Помещение №26, на трети етаж от част от административна сграда на бул. „25-ти 

септември” №10, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

72624.624.715.2.3 с площ 13.00 кв. м, с начална тръжна цена 127,01 лева месечно и 20% 

ДДС, за офис за административни нужди. 

 

 4. Помещение №31, на четвърти етаж от част от административна сграда на бул. 

„25-ти септември” №10, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

72624.624.715.2.4 с площ 15.00 кв. м, с начална тръжна цена 146,55 лева месечно и 20% 

ДДС, за офис за административни нужди. 

 

 5. Помещение №32, на четвърти етаж от част от административна сграда на бул. 

„25-ти септември” №10, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 



72624.624.715.2.4 с площ 15.00 кв. м, с начална тръжна цена 146,55 лева месечно и 20% 

ДДС,  за офис за административни нужди. 

 

 6. Помещение №37 на четвърти етаж от част от административна сграда на бул. 

„25-ти септември” №10, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

72624.624.715.2.4 с площ 12.00 кв. м, с начална тръжна цена 117,24 лева месечно и 20% 

ДДС за офис за административни нужди.    

 

 7. Помещение №38, на четвърти етаж от част от административна сграда на бул. 

„25-ти септември” №10, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

72624.624.715.2.4 с площ 26.10 кв. м, с начална тръжна цена 255,00 лева месечно и 20% 

ДДС, за офис за административни нужди. 

 

 8. Част от помещение, находящо се в партера на четириетажна жилища сграда на 

бул. „25-ти септември“ №13 с площ 20.00 кв. м, с начална тръжна цена 235,40 лева 

месечно и 20% ДДС, за търговия. 

 

 9. Помещение в приземен етаж от масивна четириетажна сграда с идентификатор 

72624.621.208.1 (Спортна зала „Добротица“) на бул. „25-ти септември“ №1, с площ 248.00 

кв. м, с начална тръжна цена 453,84 лева месечно и 20% ДДС, за производствени дейности 

и услуги. 

 

 Срок за отдаване под наем – 5 (пет) 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“ – 27; „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 24/27 юли 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 24 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 юли 2021 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в сграда с 

идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър Петков” №5. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 24 – 22: 

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

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

управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се проведе публичен 

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот публична общинска 

собственост, кабинет №325 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. Димитър 

Петков №5 с площ 15,50 кв. м, с начална тръжна цена 151,44 лева на месец и 20% ДДС, за 

стоматологичен кабинет. 

 Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години. 

 В кабинета е налично оборудване и месечната наемна цена на оборудването е 

определена въз основа на експертна оценка на инж. Иван Колев. 

 Вещото лице – оценител е определило долупосочените наемни цени за месец, както 

следва: 

- Стоматологичен стол - 15.00 лева и 20 % ДДС; 

- Стоматологична машина – 25.00 лева и 20 % ДДС; 

- Стерилизатор – 10.00 лева и 20 % ДДС; 

- Сгъстен въздух (компресор) - 8.00 лева и 20 % ДДС. 

 Месечната наемна цена за оборудването е точна фиксирана стойност. То ще бъде 

начислено само в случай, че използването му се претендира от Наемателя и ще бъде 

използвано по време на наемното отношение. 

 Имотът е актуван с акт за публична общинска собственост АОС №3842 от 

27.12.2007 година. 

            Цената е определена съгласно Приложение №1 към Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

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

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 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 24/27 юли 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 24 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 юли 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Oтдаване под наем на част от ПИ 72624.621.201 в градски парк „Свети Георги“ в град 

Добрич за поставяне на увеселителни обекти – детски механизирани атракции. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 24 – 23: 

 

 I. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 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, дава съгласие да се проведе публичен търг с 

тайно наддаване за отдаване под наем на: 

 - част от ПИ 72624.621.201, на УПИ I, в кв. №1 по регулационен и 

паркоустройствен план на Градски парк „Свети Георги“ град Добрич (в района на 

детската площадка до комплекс „Изида“) с площ 132.00 кв. м, за поставяне на 

увеселителни обекти – детски механизирани атракции с начална тръжна цена на месец 

687,72 лева.  

 Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години. 

 На основание чл. 21, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване и разпореждане с 

общинско имущество през месеците декември, януари, февруари и март наемателите, 

които осъществяват дейност на открито с надуваеми съоръжения, атракциони и други 

по отношение на които е невъзможно експлоатирането, заплащат за тези месеци 50% от 

наемната цена, определена в договора за наем. 

 Цената е определена съгласно Приложение №1 към Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

  

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

последващите 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 24/27 юли 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 24 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 юли 2021 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за поставяне на 

преместваем павилион, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 24 – 24: 

 

 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 Раздел ⅠⅠ „Обхват и Съдържание на програмата“, точка 2 

„Отдаване под наем“, подточка 2.1 „Общински терени, обекти и вещи“ се добавя под №125 

– част от общински имот по ул. „Независимост” (до градинката пред ОП „Обреден дом“) с 

площ 4,60 кв. м за поставяне на павилион по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност. 

 ІⅠ. 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 за отдаване под наем на част от общински имот – публична общинска собственост за 

поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност по одобрен модел с площ 

4,60 кв. м по ул. „Независимост” (до градинката пред ОП „Обреден Дом“), съгласно 

одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ, с начална тръжна цена 71,94 лева месечно. 

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

Срок за отдаване под наем – 5 години. 

Наемателят се задължава да спазва разпоредбата на чл. 7, ал. 7 от Наредбата за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.  

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

за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община град 

Добрич. 

ІⅠІ. Възлага на Кмета последващите, съгласно закона действия по изпълнението.  

 

 

 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 24/27 юли 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 24 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 юли 2021 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост представляващ 

павилион – част от спирка на градски транспорт, находящ се на бул. „Трети март” в град 

Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 24 – 25: 

 

I. 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 на 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:   

- част от имот, публична общинска собственост представляващ павилион – част от 

спирка на градски транспорт, находящ се на бул. „Трети март”, пред УПИ I, кв. 816 (до 

Летен театър) в град Добрич, с площ 4,00 кв. метра, с начална тръжна цена 27,36 лева 

месечно и 20% ДДС, за търговска дейност. 

Срок за отдаване под наем – 5 години. 

Наемателите се задължават за срока на наемния договор да подържат 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. 

Цената е определена съгласно Приложение №1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

II. Общински съвет град Добрич възлага на Кмета последващи, съгласно закона 

действия по изпълнението. 

 

 

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 24/27 юли 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 24 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 юли 2021 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отдаване под наем на части от общински имот – частна общинска собственост в УПИ IX – 

5 кв. 3 на жк „Дружба“ 1, 2 и 4 – за поставяне на 3 броя преместваеми обекти (готово 

заводско изделие по одобрен модел) по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 24 – 26: 

 

 І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 

21, ал. 1 и ал. 2 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: 

 1. Част от общински имот №1 в УПИ IX – 5 кв. 3 на жк „Дружба“ 1, 2 и 4 – за 

поставяне на преместваем обект (готово заводско изделие по одобрен модел) по чл. 56 от 

ЗУТ за търговска дейност с площ – 12.00 кв. м, с начална тръжна цена на месец 78.24 лв. 

 2. Част от общински имот №2 в УПИ IX – 5 кв. 3 на жк „Дружба“ 1, 2 и 4 – за 

поставяне на преместваем обект (готово заводско изделие по одобрен модел) по чл. 56 от 

ЗУТ за търговска дейност с площ – 12.00 кв. м, с начална тръжна цена на месец 78.24 лв. 

 3. Част от общински имот №3 в УПИ IX – 5 кв. 3 на жк „Дружба“ 1, 2 и 4 – за 

поставяне на преместваем обект (готово заводско изделие по одобрен модел) по чл. 56 от 

ЗУТ за търговска дейност с площ – 12.00 кв. м, с начална тръжна цена на месец 78.24 лв. 

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

            Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години. 

            Цената е определена съгласно Приложение №1 към Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

           

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

действия по изпълнението. 

 

ПОИМЕННО 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 24/27 юли 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 24 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 юли 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предоставяне за безвъзмездно ползване на стълбове от уличната електропреносна 

инфраструктура. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 24 – 27: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, чл. 113, ал. 2 и ал. 

3 от Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 65 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет град 

Добрич предоставя на Сдружение „Волейболен клуб Добруджа 07” безвъзмездно право на 

ползване върху 200 (двеста) броя стълбове от уличната електропреносна инфраструктура, 

за поставяне на рекламни знамена тип Хоругви с площ до 1.5 кв. м, съгласно схема 

утвърдена от главния архитект на Община град Добрич.  

 

Срок за отдаване 5 (пет) години. 

 

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

 

 

 

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 24/27 юли 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 24 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 юли 2021 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за продажба на ПИ 72624.906.420, по КККР на гр. Добрич, находящ се в 

местността „Гаази баба“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 24 – 28: 

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 6 – Продажба на общински имоти, 

подточка 2 – Продажба на земеделски земи/лозя/ със следният имот:  

Поземлен имот с идентификатор 72624.906.420, по Кадастралната карта и 

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

Изпълнителният директор на АГКК, последно изменение от 08.07.2021 г., находящ се в м. 

„Гаази баба“, с площ 443.00 кв. м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин 

на трайно ползване: Лозе, категория на земята: Трета, номер по предходен план: 1486. 

II. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 

от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 45, ал. 1 от НРПУРОИ дава съгласие за 

продажба чрез публичен търг с тайно наддаване и одобрява предложената начална тръжна 

цена без ДДС на следния имот:  

Поземлен имот с идентификатор 72624.906.420, по Кадастралната карта и 

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

Изпълнителният директор на АГКК, последно изменение от 08.07.2021 г., находящ се в м. 

„Гаази баба“, площ 443.00 кв. м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на 

трайно ползване: Лозе, категория на земята: Трета, номер по предходен план: 1486, за сумата 

от 16 350.00 (Шестнадесет хиляди триста и петдесет) лв., или 36.90 лв./кв. м. 

Съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗДДС, сделките по прехвърлянето право на собственост върху 

земя са освободени доставки. 

Данъчната оценка е 173.40 (Сто седемдесет и три, и 0.40) лева. 

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

действия.   

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 21; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 4. 

 

 

 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 24/27 юли 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 24 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 юли 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Формиране на паралелки в ОУ „Никола Й. Вапцаров“ и Спортно училище „Георги 

Стойков Раковски” с по-малък брой ученици от минималния норматив. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 24 – 29: 

 

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

във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 3, и ал. 8 от Наредбата за финансиране на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование разрешава, формирането по 

изключение от минималния брой ученици през учебната 2021/2022 година на паралелки в 

следните училища: 

 

 ОУ „Никола Й. Вапцаров“ 

 • Една паралелка в V клас с 15 ученика 

 

  Спортно училище „Георги Стойков Раковски”  

 • Една паралелка в V клас с 11 ученика 

 

 2. Финансирането да се извършва в рамките на делегирания бюджет на училището 

по единни разходни стандарти. 

 

 

 

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 24/27 юли 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 24 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 юли 2021 година 

 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за отпускане на 

финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с 

постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 24 – 30: 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 76, ал. 3 от АПК, Общински 

съвет град Добрич:  

1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за отпускане на 

финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с 

постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община град Добрич, както следва:  

§1.  Чл. 3 се променя така: 

1. В чл. 3, ал. 1, текста „Със средства, предвидени в бюджета на Община град 

Добрич, се финансират лица с безплодие, лечимо с методите на АРТ (асистирани 

репродуктивни технологии) при наличие на следните индикации:” се заменя със „Със 

средства, предвидени в бюджета на Община град Добрич, се финансират лица с безплодие, 

лечимо с методите на АРТ (асистирани репродуктивни технологии) при наличие на някои 

от следните индикации:” 

2. В чл. 3, ал. 1, т. 3 след текста „Стерилитет при жената, свързан с липсата на 

овулация пораци LUFS” се добавя „преждевременна яйчникова недостатъчност (POF), 

поликистозен овариален синдром (PCOS)” 

3. В чл. 3, ал. 1 се създава нова т. 4 с текст „Стерилитет, свързан с ендометриоза на 

яйчника или на тазовия перитонеум” 

4. В чл. 3, ал. 1 предишната т. 4 става т. 5 

5. В чл. 3, ал. 1 предишната т. 5 става т. 6 

6. В чл. 3, ал. 1 предишната т. 6 става т. 7 

7. В чл. 3, ал. 1 предишната т. 7 става т. 8 

8. В чл. 3, ал. 2 след текста „Може да се финансира асистирана репродукция на 

спонтанен цикъл след писмено съгласие на заявителката” се добавя  „по преценка на 

лекуващия лекар” и се поставя точка. Останалият текст се отменя. 

9. В чл. 3 ал. 3 се отменя. 

§2. Чл. 4 се променя така: 

1. В ал. 1 се създава нова т. 1 с текст „първоначалните изследвания за доказване на 

репродуктивни проблеми, назначени от лекар – специалист по АРТ и описани в 

становище, относно обективното състояние на пациента” 

2. В ал. 1 се създава нова т. 2 с текст „изследванията, необходими като минимум 

съгласно медицинския стандарт за дейности по асистирана репродукция както следва:  

а) микробиологични;  

б) спермален анализ;  



в) за трансмисивни инфекции;  

г) кръвногрупова принадлежност и резус фактор;  

д) хормонални - преди КОХС;  

е) на кръвни картини, биохимия и хемостаза;  

ж) други специфични изследвания (генетични, имунологични и пр.); 

3. В ал. 1 предишната т. 1 става т. 3 

4. В ал. 1 предишната т. 2 става т. 4 

5. В ал. 1 предишната т. 3 става т. 5 

6. В ал. 1 се създава нова т. 7 с текст „имунологични вливания” 

7. В ал. 1 се създава нова т. 8 с текст „съпътстващи оперативни лечения 

(лапароскопия, лапаротомия, хистероскопия, хистеросалпингография и др.)” 

§ 3. Чл. 5 се променя така: 

1. т. 1 и 2 се отменят 

2.  В т. 3 текста „изследвания извън посочените в Наредба №28 от 2007 г. за 

дейности по асистирана репродукция, независимо от момента на извършването им” се 

заменя с „изследвания и медицински манипулации извън пряко свързаните с извършване 

на дейности по асистирана репродукция” 

§ 4. Чл. 6 се променя така: 

1. Текста „Кандидатстването за финансово подпомагане на медицински дейности, 

свързани с лечение на безплодие на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, по 

реда на настоящия Правилник е за един опит в рамките на една календарна година и не 

ограничава правото и възможността за кандидатстване и финансиране през следващата 

календарна година, както и за финансиране от Центъра за асистирана репродукция (при 

положение, че не се финансира една и съща процедура).” се заменя с „Кандидатстването за 

финансово подпомагане на медицински дейности, свързани с лечение на безплодие на 

семейства и двойки с репродуктивни проблеми, по реда на настоящия Правилник е за един 

опит в рамките на една календарна година и не ограничава правото и възможността за 

кандидатстване и финансиране от Центъра за асистирана репродукция (при положение, че 

не се финансира една и съща дейност).” 

§ 5. Чл. 7 се променя така: 

1. Текстът „Средствата, отпуснати на семейства и двойки, живеещи на семейни 

начала за финансово подпомагане, са в размер до 3 000 лв. (три хиляди лева) на двойка 

заявител, в рамките на една календарна година. Изплащането на одобрените средства може 

да се извърши и през следващата календарна година, като се предвиждат в бюджета на 

Общината.” се заменя с „Средствата, отпуснати на семейства и двойки, живеещи на 

семейни начала за финансово подпомагане, са: 

т. 1 в размер до 3 000 лв. на двойка заявител за извършване на ин витро или ин витро с 

донорска яйцеклетка и сперматозоиди  

т. 2 до 1 500 лв. на двойка заявител за извършване на изследвания и съпътстващи 

медицински манипулации.  

Финансирането е за една календарна година, като не се предвижда кандидатите да 

получават подпомагане едновременно в двете направления за една календарна година.  

Изплащането на одобрените средства може да се извърши и през следващата календарна 

година, като се предвиждат в бюджета на Общината. 

§ 6. Чл. 9 се променя така: 

1. В т. 11 текста „да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с 

мъжки фактор/, лечим с  методите   на   АРТ” се заменя с „да е налице писмено становище 

на лекар – специалист в областта на асистираната репродукция с назначени изследвания за 

доказване на стерилитет или доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки 

фактор/, лечим с  методите   на   АРТ” 

2. В т. 12 текста „да не са одобрени за финансово подпомагане за инвитро 

процедури от „Центъра за асистирана репродукция” или от друга институция 



предоставяща финансиране за лечение на репродуктивни проблеми за същата календарна 

година, в която кандидатстват за финансиране със средства от бюджета на Община град 

Добрич” се заменя с „В случай, че са одобрени за финансиране на ин витро процедура от 

Центъра за асистирана репродукция могат да кандидатстват единствено за финансиране на 

дейности, които не се подпомагат от ЦАР” 

3. В т. 13 текста „възрастта на жените, кандидатстващи за финансиране със 

средства от бюджета на Община град Добрич да съответства на Наредба №28/20.06.2007 г. 

на Министерство на здравеопазването за дейности по асистирана репродукция.” се заменя 

с „възрастта на жените, кандидатстващи за финансиране със средства от бюджета на 

Община град Добрич да не надвишава 49 години към момента на подаване на заявлението” 

§ 7. Чл. 10 се променя така: 

1. В ал. 1, т. 2 текста „етапна епикриза, в която задължително се отбелязва липсата 

на контраиндикации съгласно Наредба №28 от 2007 г. за дейности по асистирана 

репродукция, а при индикации за асистирана репродукция на спонтанен цикъл - и 

препоръка на медицински специалист по асистирана репродукция за прилагане на този 

метод” става „етапна епикриза, в която задължително се отбелязва липсата на 

контраиндикации за извършване на дейности по асистирана репродукция” 

2. В ал. 1 се добавя нова т. 17 с текст „писмено становище на лекар – специалист в 

областта на асистираната репродукция с назначени изследвания за доказване на 

стерилитет” 

3. В ал. 1 се добавя нова т. 18 с текст „В случай, че са одобрени за финансиране на 

ин витро процедура от Центъра за асистирана репродукция, следва да представят 

документация удостоверяваща това обстоятелство” 

§ 8. Чл. 20 се променя така: 

1. В ал. 2 текста „Одобрените лица подават заявление (Приложение №3) до Кмета 

на Община Добрич и декларация (Приложение №4) в едномесечен срок от приключване на 

процедурите по асистирана репродукция.” става „Одобрените лица подават заявление 

(Приложение №3) до Кмета на Община Добрич и декларация (Приложение №4) след 

приключване на процедурите по асистирана репродукция.”  

 

2. Утвърждава следните образци на документи, които са свързани с прилагането на 

Правилника: 

 Заявление за отпускане на финансово подпомагане – Приложение 1; 

 Декларация, удостоверяваща обстоятелствата по чл. 9, т. 7, т. 9, т. 10 и т. 12 – 

Приложение 2 

3. Средствата за осигуряване на финансова помощ на семейства и двойки с 

репродуктивни проблеми за 2021 г. в размер на 15 000 лева са осигурени от 

Бюджета на Община град Добрич. 

4. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващи, съгласно закона действия в 

изпълнение на горепосочените решения. 
 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 27; „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 24/27 юли 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 24 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 юли 2021 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за изменение в календарния график за провеждане заседанието на Общински 

съвет град Добрич и заседанията на Постоянните комисии през месец СЕПТЕМВРИ 2021 

година. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 24 – 31: 

 

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

чл. 6, ал. 1, т. 22 и чл. 24, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация: 

 

1. Изменя календарния график за провеждане на своето редовно заседание през 

месец СЕПТЕМВРИ 2021 година, съгласно Приложение №1. 

 

2. Изменя календарния график за провеждане заседанията на Постоянните 

комисии през месец СЕПТЕМВРИ 2021 година, съгласно Приложение №2. 

 

 

 

 ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 20; „ПРОТИВ“ – 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 4. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:     (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



          Приложение №1 
 

 

 

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 

 

 

за провеждане заседание 

на Общински съвет град Добрич 

през  м. СЕПТЕМВРИ 2021 година 

 
 
 
 
 

 

МЕСЕЦ 

 

 

ДАТА 

СЕПТЕМВРИ 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

 

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ 

при ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

град ДОБРИЧ 

през  м. септември 2021 година 

 

 Комисия Дата/час 

1. ПК „ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ” 17.09.2021 г. 

15.00 часа 

2. ПК „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, 

СТРОИТЕЛСТВО  И ИНФРАСТРУКТУРА” 

16.09.2021 г. 

15.30 часа 

3. ПК „ПРОМИШЛЕНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И 

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ” 

15.09.2021 г. 

16.00 часа 

4. ПК „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И 

ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА” 

16.09.2021 г. 

16.00 часа 

5. ПК „НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ” 14.09.2021 г. 

16.00 часа 

6. ПК „ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ И ТУРИЗЪМ” 15.09.2021 г. 

13.00 часа 

7. ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И ЕТНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ” 14.09.2021 г. 

15.00 часа 

8. ПК „ТРАНСПОРТ И ЕКОЛОГИЯ” 14.09.2021 г. 

13.00 часа 

9. ПК „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА” 17.09.2021 г. 

13.00 часа 

10. ПК „УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С  ОБЩИНСКАТА  

СОБСТВЕНОСТ” 

17.09.2021 г. 

11.00 часа 

11. ПК „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ” 14.09.2021 г. 

14.30 часа 

12. ПК „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, МЕЖДУНАРОДНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО, ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” 

16.09.2021 г. 

14.00 часа 

13. ПК „ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА 

ИНТЕРЕСИ И ЕТИКА” 

17.09.2021 г. 

14.00 часа 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 24/27 юли 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 24 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 юли 2021 година 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за поставяне на 

преместваем павилион, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 24 – 32: 

 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: 

 - Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион с площ 6,00 кв. 

м, западно от УПИ I, кв. 536 по кадастрален и ЗРП на жк „Русия 1“ по ул. „Генерал Гурко“, за 

търговска дейност без приготвяне на храна. 

 2. 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: 

 - Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион с площ 6.00 кв. 

м по одобрен модел, готово заводско изделие за търговска дейност без приготвяне на храна 

западно от УПИ I, кв. 536 по Кадастрален и ЗРП на жк „Русия 1“ по ул. „Генерал Гурко“, 

съгласно скица и виза от главния архитект на Община град Добрич, на основание чл. 56 от 

ЗУТ (до изграден заслон за градски транспорт), с начална тръжна цена 93,84 лева месечно; 

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

 Срок за отдаване под наем – 5 години. 

 Наемателят се задължават за срока на наемния договор да поддържа изцяло за своя 

сметка изградения заслон за градски транспорт и да спазва 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.  

 Цената е определена съгласно Приложение №1 към Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

 3. Възлага на Кмета последващите, съгласно закона действия по изпълнението.  

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 26; „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 24/27 юли 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 24 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 юли 2021 година 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предоставяне за стопанисване, поддържане и експлоатация на активите, изградени по проект 

„Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Добрич“, с бенефициент Община 

град Добрич по процедура BG16М10П002-1.006, „Изпълнение на ранни ВиК проекти“ по 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ и от бюджета на Община град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 24 – 33: 
 

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

ЗМСМА и чл. 198о, ал. 4, във връзка с чл. 198б, т. 2 от Закона за водите и Договор за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне 

на водоснабдителни и канализационни услуги от 07.03.2016 г. между Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД‚ „ВиК Добрич“ АД, както и на 

основание чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост: 
 

 1. Дава съгласие ВиК системите и съоръженията описани в приложение 1: 

 Изградени по проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град 

Добрич“, с бенефициент Община град Добрич по процедура BG16М10П002-1.006, 

„Изпълнение на ранни ВиК проекти“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“, 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№BG16M1OP002-1.006-0003-C01 (№Д-34-58/30.12.2016 г.) и от бюджета на Община град 

Добрич 

 Да бъдат предоставени за управление на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД, за възлагане дейностите по стопанисване, 

поддържане и експлоатация на ВиК – оператор, а именно „ВиК Добрич“ АД, при спазване 

Закона за водите и Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 07.03.2016 г. 
 

 2. След влизане в сила на настоящето Решение, възлага на Кмета на Община град 

Добрич, да уведоми писмено Асоциацията по ВиК, Добрич за същото и да предаде всички 

необходими документи за извършване на последващите правни и фактически действия по 

предоставяне на управлението на горепосочените активи. 

 

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 24/27 юли 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 24 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 юли 2021 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване на общински имот в град 

Добрич, ул. „Калиакра“ №54, гарсониера 7, вх. Б, за нуждите на „Български пощи“ ЕАД. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 24 – 34: 

 

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

чл. 9, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на 

Община гр. Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието 

на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на 

договори за съвместна дейност и във връзка с чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие Управителят на 

„Жилфонд-инвест“ ЕООД да учреди безвъзмездно право на ползване върху общински 

имот в град Добрич, ул. „Калиакра“ №54, гарсониера 7, вх. Б с площ 43.00 кв. м за нуждите 

на „Български пощи“ ЕАД, за срок от 5 (пет) години. 

 

 2. Възлага на Управителя на „Жилфонд-инвест“ ЕООД град Добрич последващите, 

съгласно закона действия по изпълнението.   

 

 

ПОИМЕННО 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 24/27 юли 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 24 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 юли 2021 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отдаване под наем на имот, публична общинска собственост – помещение в АЕМО 

„Стария Добрич“, град Добрич. 

 

След обсъжднията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 24 – 35: 

 

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

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

управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се проведе публичен 

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот публична общинска собственост, 

представляващ помещение в АЕМО „Стария Добрич“, град Добрич с площ 62,10 кв. м, с 

начална тръжна цена 121,72 лева на месец и 20% ДДС, за социална, културна, 

консултантска и научно-изследователска дейност в областите на културата. 

 Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години. 

 Имотът е актуван с акт за публична общинска собственост АОС №2146 от 

21.04.2003 година. 

            Цената е определена съгласно Приложение №1 към Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – I-ва зона, дейност с 

нестопанска цел. 

 

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

действия по изпълнението на настоящото решение. 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 27; „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 24/27 юли 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 24 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 27 юли 2021 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

ДРУГИ. 

 

 

36.1 Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания на 

Агоп Степан Мурадиян 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 24 – 36.1: 

 

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

чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България и въз основа на обстоятелствата, 

фактите и мотивите, изложени в докладната записка, изразява положително становище за 

опрощаване на дължими държавни вземания, съгласно жалбата на Агоп Степан Мурадиян 

до Президента на Република България в общ размер на 822,80 лв. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено до Администрацията на Президента на 

Република България. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:       (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 


