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проведено на 21 септември 2021 година 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за избор на „Почетен гражданин на град Добрич”. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 1: 

 

 I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, избира за удостояване със 

званието ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ДОБРИЧ: 

 1. Стефан Петков Атанасов – състезател по бокс, републикански 

вицешампион, треньор по бокс в ДФС „Добруджа“ и СК „БОКС“ – Добрич, учител по 

спортна подготовка в Спортно училище „Г. С. Раковски“ – гр. Добрич. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 24 

 

 2. Стойка Желязкова Кръстева – състезател по бокс, Спортист №1 на Добрич 

– 2011 г. и 2012 г. Спортист №5 на България за 2018 г., носител на Купа „Странджа“ – 

2014 и 2021 г., европейски шампион – 2014 и 2018 г., световен вицешампион – 2016 и 

2018 г., шампион на България – 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 и 2018 г., 

олимпийски шампион – 2021 г. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 33 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Актуализация на бюджета за 2021 година. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 2: 

 

 На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 

4 от Закона за публичните финанси и чл. 44 от Наредба за условията и реда за съставяне 

на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на Община град  Добрич: 

 

 1. Приема актуализация (увеличение) на бюджета на Община град Добрич за 

2021 г., както следва: 

 1.1. По приходите в размер на 9 369 лева, съгласно Приложение №1. 

      1.2. По разходите в размер на 9 369 лева, съгласно Приложение №2. 

 

 2. Възлага на Кмета на Общината да отрази промените по съответните функции, 

дейности и параграфи на Единната бюджетна класификация.  

  

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   
 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



   

Приложение № 1 

    

в лева 

П Р И Х О Д И 

§ Наименование на параграфа 

Държавни 

дейности 

Местни 

дейности 
Общо 

увеличение(+) 

намаление (-) 

увеличение(+) 

намаление (-) 

увеличение(+) 

намаление (-) 

Община 

36-11 Получени застрахователни 

обезщетения за ДМА 

987 2 700 3 687 

37-02 

Внесен данък върху приходите от 

стопанска дейност на бюджетните 

предприятия   

  5 674 5 674 

62-02 Предоставени трансфери (-) между 

бюджети и сметки за средствата от 

Европейския съюз   

  -5 674 -5 674 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 987 2 700 3 687 

 Детска градина  № 25 "Весела" 

64-01 

Получени трансфери от/за държавни 

предприятия и други лица, включени в 

консолидираната фискална програма  

(+) - ПУДООС 

2 499   2 499 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 2 499 0 2 499 

Детска градина № 7 "Пролет" 

24-05 Приходи от наеми на имущество 168   168 

36-01 
Реализирани курсови разлики от 

валутни операции (нето) (+/-) 

-10   -10 

36-19 Други неданъчни приходи 1 871   1 871 

37-02 

Внесен данък върху приходите от 

стопанска дейност на бюджетните 

предприятия   

1   1 

64-01 

Получени трансфери от/за държавни 

предприятия и други лица, включени в 

консолидираната фискална програма  

(+) - ПУДООС 

-2 499   -2 499 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА -469 0 -469 

Детска градина  № 8 "Бодра смяна" 

24-05 Приходи от наеми на имущество 138   138 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 138 0 138 

Детска градина  № 9 "Пчеличка" 

24-05 Приходи от наеми на имущество -138   -138 

36-19 Други неданъчни приходи 87   87 

37-02 

Внесен данък върху приходите от 

стопанска дейност на бюджетните 

предприятия   

1   1 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА -50 0 -50 



Детска градина  № 12 "Щурче" 

24-05 Приходи от наеми на имущество 1 804   1 804 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 1 804 0 1 804 

Детска градина  № 24 "Приказен свят" 

24-05 Приходи от наеми на имущество -1 804   -1 804 

36-19 Други неданъчни приходи 3 564   3 564 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 1 760 0 1 760 

ВСИЧКО ПРИХОДИ 6 669 2 700 9 369 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

Приложение № 2 

     

    

в лева 

Р А З Х О Д И 

§ Наименование на параграфа 

Държавни 

дейности 

Местни 

дейности 
Общо 

увеличение (+) 

намаление (-) 

увеличение (+) 

намаление (-) 

увеличение (+) 

намаление (-) 

311 Дейност "Детски градини" - ДГ № 7 "Пролет" 

01-01 

Заплати и възнаграждения на персонала нает 

по трудови правоотношения 

-135 888   -135 888 

02-05 

Изплатени суми от СБКО, за облекло и други 

на персонала, с характер на възнаграждение 

-7   -7 

02-09 Други плащания и възнаграждения -44   -44 

05-51 

Осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване (ДОО) 

-6 494   -6 494 

05-52 

Осигурителни вноски от работодатели за 

Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 

-3 398   -3 398 

05-60 

Здравноосигурителни вноски от 

работодатели 

-5 106   -5 106 

05-80 

Вноски за допълнително задължително 

осигуряване от работодатели 

-668   -668 

10-11 Храна -7 239 -6 156 -13 395 

10-13 Постелен инвентар и облекло   -2 790 -2 790 

10-14 

Учебни и научно-изследователски разходи и 

книги за библиотеките 

  -4 -4 

10-15 Материали -261 -739 -1 000 

10-16 Вода, горива и енергия -248 -8 966 -9 214 

10-20 Разходи за външни услуги -274 -3 876 -4 150 

10-98 

Други разходи, некласифицирани в другите 

параграфи и подпараграфи 

-6 539   -6 539 

19-01 

Платени държавни данъци, такси, 

наказателни лихви и административни 

санкции 

  -21 -21 

19-81 

Платени общински данъци, такси, 

наказателни лихви и административни 

санкции 

  -1 -1 

52-03 

Придобиване на друго оборудване, машини 

и съоръжения 

-2 499   -2 499 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА -168 665 -22 553 -191 218 

338 Дейност "Ресурсно подпомагане" - ДГ № 7 "Пролет" 

01-01 

Заплати и възнаграждения на персонала нает 

по трудови правоотношения -164 

  -164 

05-51 

Осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване (ДОО) 

-15   -15 



05-52 

Осигурителни вноски от работодатели за 

Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 

-11   -11 

05-60 Здравноосигурителни вноски от работодатели -9   -9 

05-80 

Вноски за допълнително задължително 

осигуряване от работодатели 

-10   -10 

10-15 Материали -509   -509 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА -718 0 -718 

713 Дейност "Спорт за всички" - ДГ № 7 "Пролет" 

10-98 

Други разходи, некласифицирани в другите 

параграфи и подпараграфи 

-842   -842 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА -842 0 -842 

311 Дейност "Детски градини" - ДГ № 25  "Весела" 

01-01 

Заплати и възнаграждения на персонала нает 

по трудови правоотношения 

135 888   135 888 

02-05 

Изплатени суми от СБКО, за облекло и други 

на персонала, с характер на възнаграждение 

7   7 

02-09 Други плащания и възнаграждения 44   44 

05-51 

Осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване (ДОО) 

6 494   6 494 

05-52 

Осигурителни вноски от работодатели за 

Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 

3 398   3 398 

05-60 Здравноосигурителни вноски от работодатели 5 106   5 106 

05-80 

Вноски за допълнително задължително 

осигуряване от работодатели 

668   668 

10-11 Храна 7 239 6 156 13 395 

10-13 Постелен инвентар и облекло   2 790 2 790 

10-14 

Учебни и научно-изследователски разходи и 

книги за библиотеките 

  4 4 

10-15 Материали 2 291 739 3 030 

10-16 Вода, горива и енергия 248 8 966 9 214 

10-20 Разходи за външни услуги 274 3 876 4 150 

10-98 

Други разходи, некласифицирани в другите 

параграфи и подпараграфи 

6 539   6 539 

19-01 

Платени държавни данъци, такси, наказателни 

лихви и административни санкции 

  21 21 

19-81 

Платени общински данъци, такси, наказателни 

лихви и административни санкции 

  1 1 

52-03 

Придобиване на друго оборудване, машини и 

съоръжения 

2 499   2 499 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 170 695 22 553 193 248 

338 Дейност "Ресурсно подпомагане" - ДГ № 25 "Весела" 

01-01 

Заплати и възнаграждения на персонала нает 

по трудови правоотношения 164 

  164 



05-51 

Осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване (ДОО) 

15   15 

05-52 

Осигурителни вноски от работодатели за 

Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 

11   11 

05-60 Здравноосигурителни вноски от работодатели 9   9 

05-80 

Вноски за допълнително задължително 

осигуряване от работодатели 

10   10 

10-15 Материали 509   509 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 718 0 718 

713 Дейност "Спорт за всички" - ДГ № 25  "Весела" 

10-98 

Други разходи, некласифицирани в другите 

параграфи и подпараграфи 

842   842 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 842 0 842 

311 Дейност "Детски градини" - ДГ № 9 "Пчеличка" 

01-01 

Заплати и възнаграждения на персонала нает 

по трудови правоотношения 

-117 248   -117 248 

02-02 

Други възнаграждения и плащания за 

персонала по извънтрудови правоотношения 

-5   -5 

02-05 

Изплатени суми от СБКО, за облекло и други 

на персонала, с характер на възнаграждение 

-4 033   -4 033 

02-08 

Обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение 

-21 982   -21 982 

02-09 Други плащания и възнаграждения -1 500   -1 500 

05-51 

Осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване (ДОО) 

-9 950   -9 950 

05-52 

Осигурителни вноски от работодатели за 

Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 

-2 540   -2 540 

05-60 Здравноосигурителни вноски от работодатели -3 680   -3 680 

05-80 

Вноски за допълнително задължително 

осигуряване от работодатели 

-1 986   -1 986 

10-11 Храна -4 668 -18 938 -23 606 

10-13 Постелен инвентар и облекло   -2 635 -2 635 

10-14 

Учебни и научно-изследователски разходи и 

книги за библиотеките 

  -12 -12 

10-15 Материали -2 133 -81 -2 214 

10-16 Вода, горива и енергия -1 566   -1 566 

10-20 Разходи за външни услуги -2 014 -3 305 -5 319 

10-30 Текущ ремонт   -5 000 -5 000 

10-62 Разходи за застраховки   -64 -64 

10-98 

Други разходи, некласифицирани в другите 

параграфи и подпараграфи 

-7 000   -7 000 

19-81 Платени общински данъци, такси, наказателни 

лихви и административни санкции 

  -82 -82 



52-01 Придобиване на компютри и хардуер -2 742   -2 742 

52-05 Придобиване на стопански инвентар -157   -157 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА -183 204 -30 117 -213 321 

713 Дейност "Спорт за всички" - ДГ № 9 "Пчеличка" 

10-98 

Други разходи, некласифицирани в другите 

параграфи и подпараграфи 

-405   -405 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА -405 0 -405 

311 Дейност "Детски градини" - ДГ № 8 "Бодра смяна" 

01-01 

Заплати и възнаграждения на персонала нает 

по трудови правоотношения 

117 248   117 248 

02-02 

Други възнаграждения и плащания за 

персонала по извънтрудови правоотношения 

5   5 

02-05 

Изплатени суми от СБКО, за облекло и други 

на персонала, с характер на възнаграждение 

4 033   4 033 

02-08 

Обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение 

21 982   21 982 

02-09 Други плащания и възнаграждения 1 500   1 500 

05-51 

Осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване (ДОО) 

9 950   9 950 

05-52 

Осигурителни вноски от работодатели за 

Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 

2 540   2 540 

05-60 Здравноосигурителни вноски от работодатели 3 680   3 680 

05-80 

Вноски за допълнително задължително 

осигуряване от работодатели 

1 986   1 986 

10-11 Храна 4 668 18 938 23 606 

10-13 Постелен инвентар и облекло   2 635 2 635 

10-14 

Учебни и научно-изследователски разходи и 

книги за библиотеките 

  12 12 

10-15 Материали 2 378 81 2 459 

10-16 Вода, горива и енергия 1 566   1 566 

10-20 Разходи за външни услуги 2 014 3 305 5 319 

10-30 Текущ ремонт   5 000 5 000 

10-62 Разходи за застраховки   64 64 

10-98 

Други разходи, некласифицирани в другите 

параграфи и подпараграфи 

7 000   7 000 

19-81 Платени общински данъци, такси, наказателни 

лихви и административни санкции 

  82 82 

52-01 Придобиване на компютри и хардуер 2 742   2 742 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 183 292 30 117 213 409 

713 Дейност "Спорт за всички" - ДГ № 8 "Бодра смяна" 

10-98 

Други разходи, некласифицирани в другите 

параграфи и подпараграфи 

405   405 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 405 0 405 



311 Дейност "Детски градини" - ДГ № 24 "Приказен свят" 

01-01 

Заплати и възнаграждения на персонала нает 

по трудови правоотношения 

-155 770   -155 770 

05-51 

Осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване (ДОО) 

-16 239   -16 239 

05-52 

Осигурителни вноски от работодатели за 

Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 

-4 815   -4 815 

05-60 Здравноосигурителни вноски от работодатели -6 684   -6 684 

05-80 

Вноски за допълнително задължително 

осигуряване от работодатели 

-3 913   -3 913 

10-11 Храна -11 673 -15 827 -27 500 

10-13 Постелен инвентар и облекло   -3 100 -3 100 

10-14 

Учебни и научно-изследователски разходи и 

книги за библиотеките 

  -84 -84 

10-15 Материали -3 563 -5 809 -9 372 

10-16 Вода, горива и енергия -3 864 -11 124 -14 988 

10-20 Разходи за външни услуги -1 148 -4 164 -5 312 

10-30 Текущ ремонт   -2 871 -2 871 

52-19 Придобиване на други ДМА 882 -18 000 -17 118 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА -206 787 -60 979 -267 766 

713 Дейност "Спорт за всички" - ДГ № 24 "Приказен свят" 

10-98 

Други разходи, некласифицирани в другите 

параграфи и подпараграфи 

-459   -459 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА -459 0 -459 

311 Дейност "Детски градини" - ДГ № 12 "Щурче" 

01-01 

Заплати и възнаграждения на персонала нает 

по трудови правоотношения 

155 770   155 770 

05-51 

Осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване (ДОО) 

16 239   16 239 

05-52 

Осигурителни вноски от работодатели за 

Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 

4 815   4 815 

05-60 Здравноосигурителни вноски от работодатели 6 684   6 684 

05-80 

Вноски за допълнително задължително 

осигуряване от работодатели 

3 913   3 913 

10-11 Храна 11 673 15 827 27 500 

10-13 Постелен инвентар и облекло   3 100 3 100 

10-14 

Учебни и научно-изследователски разходи и 

книги за библиотеките 

  84 84 

10-15 Материали 6 245 5 809 12 054 

10-16 Вода, горива и енергия 3 864 11 124 14 988 

10-20 Разходи за външни услуги 1 148 4 164 5 312 

10-30 Текущ ремонт   2 871 2 871 

52-19 Придобиване на други ДМА   18 000 18 000 



ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 210 351 60 979 271 330 

713 Дейност "Спорт за всички" - ДГ № 12 "Щурче" 

10-98 

Други разходи, некласифицирани в другите 

параграфи и подпараграфи 

459   459 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 459 0 459 

322 Дейност "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" - ОУ "Хан Аспарух" 

10-30 Текущ ремонт 987   987 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 987 0 987 

745  Дейност  ”Обредни домове и зали ” – ОП „Обреден дом”   

10-20 Разходи за външни услуги   2 700 2 700 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 0 2 700 2 700 

ВСИЧКО РАЗХОДИ 6 669 2 700 9 369 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от 

Европейския съюз и показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси за 

контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление“, 

както и за динамиката и текущото състояние на техния дълг за полугодието на 2021 

година. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 3: 

 

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, чл. 137, 

ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 48 и чл. 49, ал. 1 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 Информация за изпълнението на бюджета на 

общината, сметките за средства от Европейския съюз и показателите по чл. 14 от 

Закона за публичните финанси за контролираните от общината лица, които попадат в 

подсектор „Местно управление”, както и за динамиката и текущото състояние на 

техния дълг, за полугодието на 2021 година, съгласно Приложения от №1 до №14. 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Одобряване на годишен отчет за 2020 г. на Кмета на Община град Добрич, за 

изпълнение на „Плана за действие за общинските концесии за периода 2018 – 2020 г. на 

Община град Добрич“ и на концесионните договори. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 4: 

 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 40, ал. 2, т. 2, 

чл. 40, ал. 3, т. 4 и чл. 132, ал. 2 от Закона за концесиите, реши: 

1. Одобрява годишния отчет за 2020 г. на Кмета на Община град Добрич, за 

изпълнението на Плана за действие за общинските концесии за периода 2018 – 2020 г. 

на Община град Добрич и на концесионните договори (Приложение №1). 

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

действия по изпълнение на решението. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 
                        



                        

Отчет на изпълнението на действащите концесионни договори в Община град Добрич за периода: 01.01.2020 г.- 31.12.2020 г. -  Приложение №1   

No Имот No и дата   Концесионер Срок на Контрол на Контрол на Контрол на 
Контрол на други 

задължения: 

Контрол 
на 

Контрол 

  адрес на     договора запазените  разкр. нови 
инвестиции/р

емонт 
предназ- на 

    договора      раб. места раб. места  подобрения Застраховка МДТ 
начениет

о 
концес. 

    за концес.                 плащане 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Пешех. подлез 2/ ЕТ "Пламен  30 г.  20.6.2031 г. Няма по 1 500,00 лв.       100% до 

  "Отец Паисий" 
20.6.2001 

г. 
Иванов - МДИ 

- 7" 
20.6.2031 г. 7 р.м  ангажимент ежегодно       20.7.2020 г. 

  под ул."Отец Паисий"           

общо:  до 20 

000 лв., 
отчетени:17 870 

лв.  

        

  

Отчетна година: 
календарна 2020 г., 

вкл.: част от 19-та 
год. по д-р 

01.01.2020 г. - 

20.06.2020 г. и част 
от 20-та год. по д-р 

20.06.2020 г. - 
31.12.2020 г.                        

19 /20.06.2019 г. -
20.06.2020 г.                     

20 /20.06.2020 г. - 
20.06.2021 г. 

      

По данни от 

Националния 
осигурителен 

институт 
Месец/год./Социалн

о осигурени Здравно 
осигурени 

12 / 2020 3  3  

11 / 2020 3  3  
10 / 2020 3  3  
9 / 2020 3  3  
8 / 2020 3  3  

7 / 2020 4  4  
6 / 2020 4  4  
5 / 2020 4  4  
4 / 2020 4  4  

3 / 2020 4  4  
2 / 2020 4  4  
1 / 2020 4  4  

  

  Представен 

граждански 
договор за 
1440 лв. 

17.04.2019 
г. - 

16.04.2020 

г. 
17.05.2020 

г.-
16.05.2021 

г.      

Платени 

д.недв.имо
т и 

т.бит.отп. 
за 2020 г.                                                                         

Спазено Платено  

2 Пешех. подлез 5/ 
"ДВАТА БОРА" 

ООД 
30 г. 10 р.м. Няма Поддръжка       100% до 

  Градски парк 
30.10.2001 

г. 
  

30.10.2031 
г.  

30.10.2031 г. ангажимент на обекта       
30.11.2020 

г. 

  "Св. Георги"                     



  

Отчетна година: 

календарна 2020 г., 
вкл.: част от 19-та 

год. по д-р 
01.01.2020 г. - 

30.10.2020 г. и част 
от 20-та год. по д-р 

30.10.2020 г. - 
31.12.2020 г.  

19/30.10.2019 г.-
30.10.2020 г. 

20/30.10.2020 г. -
30.10.2021 г.     

      

По данни от 
Националния 
осигурителен 

институт 

Месец/година/Социа
лно осигурени 

Здравно осигурени                           
12 / 2020 10  10  

11 / 2020 10  10  
10 / 2020 10  10  
9 / 2020 11  11  
8 / 2020 9  9  

7 / 2020 9  9  
6 / 2020 9  9  
5 / 2020 9  9  
4 / 2020 9  9  

3 / 2020 9  9  
2 / 2020 9  9  

1 / 2020 10  10           

- 

общо: 24 596 лв.               

отчетени:                                                                                                                                                                                                      
26 532,71 лв.           

Изпълнява се 

07.12.2019 
г. - 

06.12.2020 

г. 
08.12.2020 

г. - 
07.12.2021 

г.  
Застрахован 

Платени 

д.недв.имо
т и 

т.бит.отп. 
за 2020 г.                                                                         

Спазено  Платено  

3 Спортен ком- 6/ "ИЗИДА" ООД 35 г.  5 р.м. до Няма Поддръжка       30% до 

  плекс "Младост" 
4.12.2001 

г. 
  4.12.2036 г. 4.12.2036 г. ангажимент на обекта       4.1.2020 г. 

                      70% до 

              Общо: 545 000         31.5.2020 г. 

              Отчетени                 

  

Отчетна година:   
календарна 2020 г., 

вкл.: част от 19 - та 
год. по д-р: 

01.01.2020 г. - 
04.12.2020 г. и част 

от 20 - та год. по д-
р: 04.12.2020 г. - 

31.12.2020 г.   
19/04.12.2019 г. -

04.12.2020 г.  
20/04.12.2020 г. - 

04.12.2021 г.  

      
Запазен брой 

работни места  
-  Изпълнява се 

Сграда 1 - 

16.05.2019 
г. - 

15.05.2020 
г. 

16.05.2020 
г. - 

15.05.2021 
г.      Сграда 

2 - 
22.10.2019 

г. - 
21.10.2020 

г. 
22.10.2020 

г. - 
21.10.2021 

г.  
Застрахован 

Платени 
д.недв.имо

т и 
т.бит.отп. 
за 2020 г.                                                                         

Спазено Платено  

4 Летен театър 7/ 
"МЕЖДУНАРО

ДЕН  
25 г. 18 пост.р.м. и  Няма Поддръжка       100% до 

  по бул. "Трети 
25.6.2002 

г. 
КОЛЕЖ" ООД  25.6.2027 г. 27 сез. р. м.  ангажимент на обекта       25.6.2020 г. 

  март" №7       до 25.6.2027 г.             

            Общо договорени: 281 936,20 лв.          



            Изпълнени: 325 132,82 лв.                 

  

Отчетна година:   
календарна 2020 г., 
вкл.: част от 18 - та 

год. по д-р: 

01.01.2020 г. - 
25.06.2020 г.  и част 
от 19-та год. по д-р: 

25.06.2020 г. - 

31.12.2020 г.                     
18 / 25.06.2019 г. - 

25.06.2020 г.                                
19 / 25.06.2020 г. - 

25.06.2021 г.  

      

По данни от 
Националния 
осигурителен 

институт 

Месец/година/Социа
лно осигурени 

Здравно осигурени                             
12 / 2020 44  41   

11 / 2020 52  49   
10 / 2020 54  49   
9 / 2020 46  43   
8 / 2020 39  35   

7 / 2020 41  37   
6 / 2020 40  36   
5 / 2020 33  29   
4 / 2020 44  41   

3 / 2020 50  47   
2 / 2020 50  45   
1 / 2020 53  50   

По данни на 

концесионера 18 п. 
р. м. 30 сез. р. м.  

-   Изпълнява се 

 27.02.2019 
г. - 

26.02.2020 
г. 

27.02.2020 
г. - 

26.02.2021 
г.  

Застрахован 

Платени 
д.недв.имо

т и 
т.бит.отп. 

за 2020 г.                                                                         

Спазено Платено  

5 Спирка по ул. 8/ 
ЕТ "ВОЛЕН 48 

Светослав 
30 г. Няма Няма 19,00 лв.       50% до 

  "Сан Стефано" 
27.8.2002 

г. 
Александров" 27.8.2032 г. ангажимент ангажимент до 27.8.2032 г.       27.3.2020 г. 

  пред блок "Урал"                   50% до 

             общо: 6 500 лв.      27.9.2020 г. 

            отчетени: 6 481 лв.              

  

Отчетна година: 
календарна 2020 г., 

вкл.: част от 18 - та 
год. по д-р: 
01.01.2020 - 

27.08.2020 и част от 

19 - та год. по д-р: 
27.08.2020 г. - 
31.12.2020 г.                           

18 /27.08.2019 г. - 

27.08.2020 г.                          
19 /27.08.2020 - 

27.08.2021 г.   

      - - 
В процес на 

изпълнение                    

28.06.2019 
г.- 

27.06.2020 
г. 

28.06.2020 
г.-  

27.06.2021 
г. 

Застрахован 

Платени 
д.недв.имо

т и 
т.бит.отп. 
за 2020 г.                                                                         

Спазено Платено  

6 
OOX за тестени 

изделия  
16/ 

"Житен клас" 

ООД 
20 г. 3 р.м.до  Няма Поддръжка       100% до 

  по ул."Ч.Храбър" №1 
28.1.2003 

г. 
  28.1.2023 г. 28.1.2023 г. ангажимент на обекта       28.2.2020 г. 

            общо 17 200 лв.       

            отчетени   18 575 лв.       



  

Отчетна година:  

календарна 2020 г., 
вкл. част от 17-та 

год. по д-р: 
01.01.2020 г. - 

28.01.2020 г. и част 
от 18-та год по д-р: 

28.01.2020 г. - 
31.12.2020 г.                           

17 / 28.01.2019 г.-
28.01.2020 г.                          

18 / 28.01.2020 г.-
28.01.2021 г. 

      

Данни от 
Националния 
осигурителен 

институт Месец 

/година/Социално 
осигурени Здравно 

осигурени                           
12 / 2020 4  4  

11 / 2020 4  4  
10 / 2020 4  4  
9 / 2020 4  4  
8 / 2020 4  4  

7 / 2020 4  4  
6 / 2020 4  4  
5 / 2020 3  3  
4 / 2020 3  3  

3 / 2020 4  4  
2 / 2020 4  4  
1 / 2020 4  4  

-  Изпълнява се 

22.02.2019 
г.- 

21.02.2020 

г. 
22.02.2020 

г.-
21.02.2021 

г. 
Застрахован 

Платени 

д.недв.имо
т и 

т.бит.отп. 
за 2020 г.                                                                         

Спазено Платено  

7 
ООХ в североизточна 

част 
17/ ЕТ "Триумф - 25 г. 2 р.м. до Няма  314.36 лв. до       100% до 

  на ЕГ "Гео Милев" 8.5.2003 г. 
 Мирослав 

Петров" 
8.5.2028 г. 8.5.2028 г. ангажимент 8.5.2028       8.6.2020 г. 

              
500 лева 
годишно 

        

  

Отчетна година: 
календарна 2020 г., 

вкл. част от 17-та 
год. по д-р: 

01.01.2020 г. - 
08.05.2020 г. и част 

от 18-та год по д-р: 
08.05.2020 г. - 
31.12.2020 г.                        

17 / 08.05.2019 г. - 

08.05.2020 г.                 
18 / 08.05.2020 г. - 

08.05.2021 г. 

      

По данни от 
Националния 
осигурителен 

институт 

Месец/година/      
Социално осигурени 
Здравно осигурени 

11 / 2020 6  6  
10 / 2020 6  6  
9 / 2020 6  6  
3 / 2020 8  7  

2 / 2020 8  7  
1 / 2020 8  7    

За останалите 
месеци няма данни 

за работни места. 

- 

Общо за срока: 
32 000 лв.; за 1-

та г. - 20 000 
лв., от 2-та до 

края на 

концесията - 
500 лв/г                     

Търсим: 28 250 
лв. = 20000 

лв.+16,5х500 лв.                         
Общо отчетени:             

31 685,64 лв.                 

10.02.2019 
г. - 

09.02.2020 
г.  

10.02.2020 
г. - 

09.02.2021 
г.  

Застрахован 

Платени 
д.недв.имо

т и 
т.бит.отп. 
за 2020 г.                                                                         

Спазено Платено  

8 
ООХ в югоизточна 

част на 
18/ ЕТ "Триумф - 25 г. 2р.м. до Няма 2 493,92 лв. до       100% до 

  СОУ "П.Р.Славейков" 8.5.2003 г. 
 Мирослав 

Петров" 
8.5.2028 г. 8.5.2028 г. ангажимент 8.5.2028       8.6.2020 г. 

              
500 лева 

годишно 
        



  

Отчетна година: 
календарна 2020 г., 
вкл. част от 17-та 

год. по д-р: 
01.01.2020 г. - 

08.05.2020 г. и част 
от 18-та год по д-р: 

08.05.2020 г. - 
31.12.2020 г.                        

17 / 08.05.2019 г. - 

08.05.2020 г.                 
18 / 08.05.2020 г. - 

08.05.2021 г. 

      

По данни от 
Националния 
осигурителен 

институт 

Месец/година/Социа
лно осигурени 

Здравно осигурени 
11 / 2020 6  6  

10 / 2020 6  6  
9 / 2020 6  6  
3 / 2020 8  7  
2 / 2020 8  7  

1 / 2020 8  7    
За останалите 

месеци няма данни 
за работни места. 

- 

Общо :  32 000 
лв.                        

1-та г. - 20 000 

лв.                   
от 2-та до края 
на       кон-та - 

500 лв./г.      

Търсим:   28 
250 лв.         

Отчетени: 29 

506 лв.                                 
В процес на 
изпълнение 

08.04.2019 

г. - 
07.04.2020 

г. 
08.04.2020 

г.-
07.04.2021 

г.            

Застрахован 

Платени 
д.недв.имо

т и 

т.бит.отп. 
за 2020 г.                                                                         

Спазено Платено  

9 ООХ в 19/ ЕТ "Триумф - 25 г. 5 р.м. до Няма Поддръжка        100% до 

  
Хуманитарна 

гимназия 
8.5.2003 г. 

 Мирослав 
Петров" 

8.5.2028 г. 8.5.2028 г. ангажимент на обекта  
 

    8.6.2020 г. 

  

Отчетна година: 

календарна 2020 г., 
вкл. част от 17-та 

год. по д-р: 
01.01.2020 г. - 

08.05.2020 г. и част 
от 18-та год по д-р: 

08.05.2020 г. - 
31.12.2020 г.                        

17 / 08.05.2019 г. - 
08.05.2020 г.                 

18 / 08.05.2020 г. - 
08.05.2021 г. 

      

По данни от 
Националния 
осигурителен 

институт 
Месец/година/Социа

лно осигурени 
Здравно осигурени 

11 / 2020 6  6  
10 / 2020 6  6  
9 / 2020 6  6  
3 / 2020 8  7  

2 / 2020 8  7  
1 / 2020 8  7    

За останалите 
месеци няма данни 

за работни места. 

- 

общо: 37 000 лв.  

Отчетени: 37 
582 лв.          

Изпълнява се 

10.02.2019 
г. - 

09.02.2020 

г.  
10.02.2020 

г. - 
09.02.2021 

г. 
Застрахован 

Платени 

д.недв.имо
т и 

т.бит.отп. 
за 2020 г.                                                                         

Спазено Платено  

10 Работилница за дър- 23/ 
ЕТ "Кедър - 

Колев - 
20 г. Няма Няма Поддръжка        50% до 

  ворезба и уникати от  
26.5.2003 

г. 
Койчо Колев" 26.5.2023 г. ангажимент ангажимент на обекта        

16.05.2020 
г. 

  дърво от АЕМО "Ста-                   50% до 

  рия Добрич"                   
26.06.2020 

г. 



  

Отчетна година: 
календарна 2020 г., 
вкл. част от 17-та 

год. по д-р: 

01.01.2020 г. - 
26.05.2020 г. и част 
от 18-та год по д-р: 

26.05.2020 г. - 

31.12.2020 г.                   
17 / 26.05.2019 г. - 

26.05.2020 г.                     
18 / 26.05.2020 г. - 

26.05.2021 г.   

      - - Изпълнява се 

05.04.2019 
г. -

04.04.2020 
г. 

05.04.2020 
г. - 

04.04.2021 
г. 

Застрахован         

Платени 
д.недв.имо

т и 
т.бит.отп. 

за 2020 г.   

Спазено 

Платено 
КП, ведно с 

лихва и 
неустойка 

за забава 

11 Архитектурно ателие 24/ 
СД "Проис-

Чалъков  
20 г. Няма Няма Поддръжка       30% до 

   АЕМО "Стария Доб- 
26.5.2003 

г. 
и сие" 26.5.2023 г. ангажимент ангажимент на обекта       26.6.2020 г. 

  рич"                   70% 

                      16.5.2020 г. 

  

Отчетна година: 
календарна 2020 г., 
вкл. част от 17-та 

год. по д-р: 

01.01.2020 г. - 
26.05.2020 г. и част 
от 18-та год по д-р: 

26.05.2020 г. - 
31.12.2020 г.                  

17 / 26.05.2019 г.- 
26.05.2020 г.                    

18 / 26.05.2020 г. - 
26.05.2021 г.  

      - - Изпълнява се 

 
 20.08.2019 

г. - 
19.08.2020 

г.  
20.08.2020 

г.-
19.08.2021 

г. 
Застрахован 

Платени 
д.недв.имо
т за 2020 

г.                                                                         

Спазено Платено  

12 Кръчма от АЕМО  25/ 
ЕТ "ЛИК-

Лидия  
20 г. Няма Няма 3 358 лв.       30% до 

  "Стария Добрич" 
26.5.2003 

г. 
Костадинова" 26.5.2023 г. ангажимент ангажимент 26.5.2023 г.       26.6.2020 г. 

                      70% до 

                      16.5.2020 г. 



  

Отчетна година: 
календарна 2020 г., 

вкл. част от 17-та 
год. по д-р: 

01.01.2020 г. - 
26.05.2020 г. и част 

от 18-та год по д-р: 
26.05.2020 г. - 
31.12.2020 г.                  

17 / 26.05.2019 г. - 

26.05.2020 г.                     
18 / 26.05.2020 г. - 

26.05.2021 г.  

  

Със свое 
решение № 

24-13 от 
27.07.2021 г. 

Общински 
съвет град 

Добрич 
прекрати 

концесиония 

договор, 
считано от 

10.08.2021 г. 

    - 

Общо: 52 600 
лв., от 1-ва до 

3-та год. вкл. - 
48 600 лв., за 
текущ ремонт 

до края на 

концесията - 4 
000 лв., търсим: 

48 600 лв.  
отчетени: 49 

242 лв.                          
В процес на 
изпълнение 

06.12.2019 
г.-

05.12.2020 
г. 

11.08.2021 
г.-

10.08.2022 

г.  

Платени 
д.недв.имо

т за 2020 
г.  

Спазено 

Дължими 

към 
31.12.2020 

г. 
задължения 

в размер 15 
013,07 лв. в 
това число 

КП, лихва и 
неустойка. 

13 Обущарница от АЕМО  27/ 
ЕТ "Ивелин-

Ивелин  
20 г. Няма Няма 628 лв.       50% до 

  "Стария Добрич" 
26.5.2003 

г. 
Иванов" 26.5.2023 г. ангажимент ангажимент до 26.5.2023  г.       26.6.2020 г. 

              
(60 лева 

годишно) 
      50% до  

              Общо: 3 025 лв.       16.5.2020 г. 

  

Отчетна година:  
календарна 2020 г., 
вкл. част от 17-та 

год. по д-р: 

01.01.2020 г. - 
26.05.2020 г. и част 
от 18-та год по д-р: 

26.05.2020 г. - 

31.12.2020 г.  
17/26.05.2019 г. - 

26.05.2020 г. 
18/26.05.2020 г. - 

26.05.2021 г.     

      - - 

от 1-ва год. до 
края на 5-та  

год.- 2 125 лв., 
от 6-та год. до 
края на конц.- 

900 лв. (15 

години х 60 
лв/год.), 

Търсим: 2 125 
лв. + 750 (12,5 х 

60) = 2 875 лв.                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Отчетени: 2 397 

лв.  
    Изостава: 

478 лв.   
В процес на 
изпълнение  

05.02.2019 

г. - 
04.02.2020 
г. 5.02.2020 

г. - 

04.02.2021 
г. 

Застрахован  

Платени 
д.недв.имо
т за 2020 

г.                                                                         

Спазено 

Платено 
КП, ведно с 

лихва за 

забава 

14 
Работилница за 

графика  
29/ 

ЕТ "Вилана-
Велина  

20 г. Няма Няма Поддръжка       50% до 

  и рисувана керамика 
26.5.2003 

г. 
Христова" 26.5.2023 г. ангажимент ангажимент на обекта       26.6.2020 г. 

   АЕМО "Стария                    50% до 

  Добрич"                   
26.12.2020 

г. 



  

Отчетна година: 
календарна 2020 г., 
вкл. част от 17-та 

год. по д-р: 

01.01.2020 г. - 
26.05.2020 г. и част 
от 18-та год по д-р: 

26.05.2020 г. - 

31.12.2020 г.                  
17 / 26.05.2019 г. - 

26.05.2020 г.                       
18 / 26.05.2020 г. - 

26.05.2021 г. 

      -   Изпълнява се 

 18.09.2019 
г. -

17.09.2020 
г. 

18.08.2020 
г. - 

17.08.2021 
г. 

Застрахован 

Платени 
д.недв.имо
т за 2020 

г.                                                                         

Спазено 

Платено 
КП, ведно с 

лихва за 
забава 

15 
Бозаджийница от 

АЕМО  
31/ 

"ТОДОР 
КОЛЕВ -  

20 г. Няма Няма Поддръжка       100% до 

  "Стария Добрич" 
26.5.2003 

г. 
РОСИ 69" 

ЕООД 
26.5.2023 г. ангажимент ангажимент на обекта       26.6.2020 г. 

  

Отчетна година: 
календарна 2020 г., 
вкл. част от 17-та 

год. по д-р: 
01.01.2020 г. - 

26.05.2020 г. и част 
от 18-та год по д-р: 

26.05.2020 г. - 
31.12.2020 г.                  

17 / 26.05.2019 г. - 
26.05.2020 г.                       

18 / 26.05.2020 г. - 
26.05.2021 г. 

      - - Изпълнява се 

                                                                       

 26.09.2019 
г. - 

25.09.2020 
г. 

26.09.2020 
г. -

25.09.2021 
г. 

Застрахован  

Платени 
д.недв.имо

т за 2020 
г.                                                                         

Спазено Платено  

16 Антиквариат от   33/ 
ЕТ "Преслава-

Тонка  
20 г. Няма Няма Поддръжка       30% до 

  
АЕМО"Стария 

Добрич" 
26.5.2003 

г. 
Стоянова" 26.5.2023 г. ангажимент ангажимент на обекта       26.6.2020 г. 

                      70% до 

                      16.5.2020 г. 

  

Отчетна година: 

календарна 2020 г., 
вкл. част от 17-та 

год. по д-р: 
01.01.2020 г. - 

26.05.2020 г. и част 
от 18-та год по д-р: 

26.05.2020 г. - 
31.12.2020 г.                  

17 / 26.05.2019 г. - 
26.05.2020 г.                       

18 / 26.05.2020 г. - 

26.05.2021 г. 

      - - Изпълнява се 

 30.11.2019 
г. - 

29.11.2020 

г. 
30.11.2020 

г. - 
29.11.2021 

г. 
Застрахован 

Платени 
д.недв.имо
т за 2020 

г.                                                                         

Спазено 

Платено 

КП, ведно с 
лихва и 

неустойка 
за забава    

17 ООХ в жк Балик 34/ 
ЕТ 

"Красикомс- 
30 г. 7 р.м.  Няма Поддръжка       100% до 



   УПИ XI,кв.43  9.6.2003 г. 
Красимир 
Куцаров" 

9.6.2033 г. до 2033 г. ангажимент на обекта       9.7.2020 г. 

  
по ЗРП"Балик-

Йовково-юг" 
                    

  

Отчетна година: 
календарна 2020 г., 
вкл. част от 17-та 

год. по д-р: 

01.01.2020 г. - 
09.06.2020 г. и част 
от 18-та год по д-р: 

09.06.2020 г. - 

31.12.2020 г.                  
17 / 09.06.2019 г. - 

09.06.2020 г.                      

18 / 09.06.2020 г. - 
09.06.2021 г. 

      

По данни от 
Националния 
осигурителен 

институт Месец 
/година Социално 
осигурени Здравно 

осигурени 

12 / 2020 2  2  
11 / 2020 3  3  
10 / 2020 3  3  
9 / 2020 3  3  

8 / 2020 3  3  
7 / 2020 3  3  
6 / 2020 3  3  

5 / 2020 3  3  
4 / 2020 4  4  
3 / 2020 4  4  
2 / 2020 4  4  

1 / 2020 4  4  

- Изпълнява се 

 28.04.2019 
г. - 

27.04.2020 
г. 

28.04.2020 
г.-

27.04.2021 
г. 

Застрахован    

Платени 
д.недв.имо

т и 
т.бит.отп. 

за 2020 г.                                                                         

Спазено Платено  

18 
Спирка по бул. 

Добруд- 
35/ 

"ДАМЯНА 
2003" ЕООД 

30 г. Няма Няма Поддръжка       30% до 

  жа до Съдебната па- 
24.6.2003 

г. 
  24.6.2033 г. ангажимент ангажимент на обекта       24.7.2020 г. 

  лата                   70% до 

                      24.9.2020 г. 

  

Отчетна година: 

календарна 2020 г., 
вкл. част от 17-та 

год. по д-р: 
01.01.2020 г. - 

24.06.2020 г. и част 
от 18-та год по д-р: 

24.06.2020 г. - 
31.12.2020 г. и част 

от календарната 
2021 01.01.2021 -

20.04.2021 г. 
17/24.06.2019 г. - 

24.06.2020 г.   
18/24.06.2020 г. - 

24.06.2021 г. 

  

   Със свое 
решение 

№19-14 от 

30.3.2021 г. 
Общински 
съвет град 

Добрич 

прекрати 
концесиония 

договор  
считано от 

20.04.2021 г. 

  - - Изпълнява се 

 
07.02.2019 

г. -  
06.02.2020 

г. 
19.03.2021 

г.-
18.03.2022 

г. 

Платени        
2020  

Спазено 

Платено 
КП, ведно с 

лихва за 

забава 

19 Геврекчийница от  36/ 
"ЕЛИТ 67" 

ЕООД 
20 г. Няма Няма 3 733,33 лв. до       50% до 

  
от АЕМО "Стария 

Добрич" 
8.10.2003 

г. 
  8.10.2023 г. ангажимент ангажимент 8.10.2023 г.       8.11.2020 г. 

                      50% до 

                      8.9.2020 г. 



  

Отчетна година: 
календарна 2020 г., 
вкл. част от 17-та 

год. по д-р: 

01.01.2020 г. - 
08.10.2020 г. и част 
от 18-та год. по д-р: 

08.10.2020 г. - 

31.12.2020 г.                  
17 /08.10.2019 г.- 

08.10.2020 г.                     
18 /08.10.2020 г. - 

08.10.2021 г. 

      - - 

общо за срока: 
30 000 лв., общо 

отчетени:  23 
350 лв. + 2 

916,67 лв. за 
2019 = 26 
266,67 лв.; 
30000 - 26 

266,67 = 3 
733,33 лв.             

В процес на 
изпълнение  

 
 

 10.12.2019 

г. - 
09.12.2020 

г. 
10.12.2020 

г. - 
09.12.2021 

г.     

Платени 
д.недв.имо
т за 2020 

г.                                                                         

Спазено Платено  

20 Книговезна р-ца  37/ 
ЕТ 

"Рекламконта
кт-60- 

20 г. Няма Няма 1 060,28 лв. до       50% до 

  
от АЕМО "Стария 

Добрич" 
8.10.2003 

г. 
Вълчо Колчев" 8.10.2023 г. ангажимент ангажимент 8.10.2023 г.       8.11.2020 г. 

              
(200 лева 
годишно) 

      50% до 

                      8.9.2020 г. 

  

Отчетна година: 
календарна 2020 г., 

вкл. част от 17-та 
год. по д-р: 

01.01.2020 г. - 
08.10.2020 г. и част 

от 18-та год. по д-р: 
08.10.2020 г. - 
31.12.2020 г.                  

17 /08.10.2019 г. - 
08.10.2020 г.                      

18 /08.10.2020 г. - 
08.10.2021 г.  

        - 

общо за срока: 
7 130 лв., 

търсим: 6 630 
лв., отчетени 

общо: 6 069,72 
лв. вкл. 2019 г.,     

Изостава: 
560,28 лв.                       

В процес на 
изпълнение         

 19.11.2019 
г. - 

18.11.2020 

г.      
19.11.2020 

г.-
18.11.2021 

г. 

Платени 

д.недв.имо
т за 2020 

г.                                                                         

Спазено  Платено  

21 Шапкарска  р-ца  39/ 
ЕТ "Георги 

Колев-спорт- 
20 г. Няма Няма  244 лв. до       30% до 

  
от АЕМО "Стария 

Добрич" 

9.10.2003 

г. 

Мариана 

Колева"   
9.10.2023 г. ангажимент ангажимент 9.10.2023 г.       9.11.2020 г. 

              
(50 лева 
годишно) 

      70% до 

                      9.9.2020 г. 



  

Отчетна година: 
календарна 2020 г., 
вкл. част от 17-та 

год. по д-р: 

01.01.2020 г. - 
09.10.2020 г. и част 
от 18-та год. по д-р: 

09.10.2020 г. - 

31.12.2020 г.                  
17 /09.10.2019 г. - 

09.10.2020 г.                      
18 /09.10.2020 г. - 

09.10.2021 г.  

      - - 

общо за срока: 
1 400 лв. = 500 

+ 900 (18 х 50), 
търсим: 1 250 
лв., отчетени 1 

156 лв.                                                   

Изостава: 94 
лв.   В процес 
на изпълнение 

 21.12.2019 

г. - 
20.12.2020г.  
21.12.2020 

г.-

20.12.2021 
г. 

Платени 
д.недв.имо
т за 2020 

г.                                                                         

Спазено Платено  

22 Ковашка работилница  40/ ЕТ "Ташев-Т- 20 г. Няма Няма Поддръжка       30% до 

  
от АЕМО "Стария 

Добрич" 
9.10.2003 

г. 
Ташко Ташев" 9.10.2023 г. ангажимент ангажимент на обекта       9.11.2020 г. 

                      40% до 

                      9.4.2020 

                      30% до 

                      9.9.2020 г. 

  

Отчетна година: 
календарна 2020 г., 
вкл. част от 17-та 

год. по д-р: 
01.01.2020 г. - 

09.10.2020 г. и част 
от 18-та год. по д-р: 

09.10.2020 г. - 
31.12.2020 г.                 

17 /09.10.2019 г. - 
09.10.2020 г.                   

18 /09.10.2020 г. - 
09.10.2021 г.  

      - - Задоволително 

   

 17.12.2019 
г. - 

16.12.2020 
г.      

17.12.2020 
г.-

16.12.2021 
г. 

Платени 
д.недв.имо
т за 2020 

г.                                                                         

Спазено Платено  

23 Иконописна  р-ца  41/ 
Павлин 

Александров 
20 г. Няма Няма 276 лв. до       30% до 

  
от АЕМО "Стария 

Доб- 
9.10.2003 

г. 
Пенев 9.10.2023 г. ангажимент ангажимент 9.10.2023 г.       9.11.2020 г. 

  рич"                   70% до 

                      9.9.2020 г. 



  

Отчетна година: 
календарна 2020 г., 
вкл. част от 17-та 

год. по д-р: 

01.01.2020 г. - 
09.10.2020 г. и част 
от 18-та год. по д-р: 

09.10.2020 г. - 

31.12.2020 г.                  
17 /09.10.2019 г. - 

09.10.2020 г.                      
18 /09.10.2020 г. - 

09.10.2021 г.  

      - - 

за 2 г. - 340, за 
3 г. - 100, след 3 
г. до края 540 

лв., общо за 
срока  -  980, 
Отчетени: 704 

лв. 

Остават :  276 
лв.                            

В процес на 
изпълнение 

20.03.2019 
г.-

19.03.2020 
г. 

20.03.2020 
г. - 

19.03.2021 
г. 

Застрахован 

Платени 
д.недв.имо
т за 2020 

г.                                                                         

Спазено Платено  

  

24 Грънчарска р-ца  43/ 
ЕТ "Чупи-

купи-Желка 
20 г. Няма Няма Поддръжка       50% до 

  
от АЕМО "Стария 

Добрич" 
9.10.2003 

г. 
Петрова" 9.10.2023 г. ангажимент ангажимент на обекта       9.11.2020 г. 

                      50% до 

                      9.9.2020 г. 

  

Отчетна година: 

календарна 2020 г., 
вкл. част от 17-та 

год. по д-р: 
01.01.2020 г. - 

09.10.2020 г. и част 
от 18-та год. по д-р: 

09.10.2020 г. - 

31.12.2020 г.                  
17 /09.10.2019 г. - 

09.10.2020 г.                      
18 /09.10.2020 г. - 

09.10.2021 г.  

      - -  Изпълнява се                              

 15.09.2019 
г. - 

14.09.2020 

г.  
15.09.2020 

г. - 

14.09.2021 
г. 

Застрахован   

Платени 
д.недв.имо
т за 2020 

г.                                                                         

Спазено Платено  

  

25 Дърворезбарска р-ца  44/ 
Михаил 

Иванов Ненов 
20 г. Няма Няма  174 лв. до        30% до 

  
от АЕМО "Стария 

Добрич" 
10.10.2003 

г. 
  

10.10.2023 
г. 

ангажимент ангажимент 10.10.2023       
10.11.2020 

г. 

              
(100 лв. 

годишно)  
      70% до 

                      1.10.2020 г. 



  

Отчетна година: 

календарна 2020 г., 
вкл. част от 17-та 

год. по д-р: 
01.01.2020 г. - 

10.10.2020 г. и част 
от 18-та год. по д-р: 

10.10.2020 г. - 
31.12.2020 г.                  

17 /10.10.2019 г. - 
10.10.2020 г.                      

18 /10.10.2020 г. - 
10.10.2021 г.  

      - - 

до края на 2-та 
г. - 850 лв., от 
3-та год. до 

края на 
концесията - 1 

800 лв. (100 
лв/год ) Общо: 

2 650 лв. 
Търсим:  2 400 
лв. = 850 + 1 

550 (15,5х100)       

Отчетени:  2 
476 лв., в това 
число 200 лв. 
Отчитаме за 

2020 г. 200 лв. 
В процес на 
изпълнение                                                       

10.10.2019 
г. - 

09.10.2020 

г. 
10.10.2020 

г. - 
09.10.2021 

г. 
Застрахован   

Платени 
д.недв.имо
т за 2020 

г.                                                                         

Спазено Платено  

26 Дървостругарска р-ца  45/ 
ЕТ"Мико-рам-

Костадин 
20 г. Няма Няма 2 376       50% до 

  
от АЕМО "Стария 

Доб- 

14.10.2003 

г. 
Костадинов" 

14.10.2023 

г. 
ангажимент ангажимент 14.10.2023 г.       

14.11.2020 

г. 

  рич"           
( 150 лв. 
годишно)  

      50% до 

              Общо: 3 300 лв.        4.10.2020 г. 

  

Отчетна година: 
календарна 2020 г., 

вкл. част от 17-та 
год. по д-р: 

01.01.2020 г. - 
14.10.2020 г. и част 

от 18-та год. по д-р: 
14.10.2020 г. - 
31.12.2020 г.                  

17 /14.10.2019 г. - 

14.10.2020 г.                       
18 /14.10.2020 г. - 

14.10.2021 г.  

      - - 

2-ра год - 600, 
от 3-та до края 
на к-та 150 лв. 

годишно, за 17-
та год. по д-р 
търсим: 600 + 
2250 лв.  (15 х 

150) = 2 850, 
общо отчетени: 

924 лв., 

изостава - 1 
926 лв.,                     
Не се 

изпълнява. 

Не е 
представена 
застраховат

елна полица 
за отчетния 

период. 

Не са 
платени 

д.недв.имо

т  за 2018 
г.,2019 г., 

2020 г. 

Спазено 

Платено 
КП, ведно с 

лихва и 
неустойка 
за забава   

27 Работилница "Народ- 46/ 
ЕТ "БО - 

Борил Цонев" 
20 г. Няма Няма Поддръжка       50% до 

  ни худож. тъкани" от 
23.8.2004 

г. 
  23.8.2024 г. ангажимент ангажимент на обекта       23.9.2020 г. 

  
АЕМО "Стария 

Добрич" 
                  50% до 

                      23.7.2020 г. 



  

Отчетна година: 
календарна 2020 г., 
вкл.: част от 16 - та 

год. по д-р: 

01.01.2020 г. - 
23.08.2020 г. и част 
от 17 - та год. по д-

р: 23.08.2020 - 

31.12.2020г. 
16/23.08.2019 г. - 

23.08.2020 г.   
17/23.08.2020 г. - 

23.08.2021 г.  

      - - Изпълнява се  

30.11.2019 
г. - 

29.11.2020 
г.  

30.11.2020 
г.-

29.11.2021 
г.   

Застрахован 

Не са 

платени 
д.недв.имо

т за 
периода: 

2011 г. - 
2020 г. 

Спазено 

Платено 
КП, ведно с 

лихва и 
неустойка 

за забава 

28 Зографска р-ца от 48/ 
ЕООД  

"СТАВА"  
20 г. Няма Няма 2 947,26       70% до 

  
АЕМО "Стария 

Добрич" 
28.9.2004 

г. 
  28.9.2024 г. ангажимент ангажимент 28.9.2024 г.       28.8.2020 г. 

              
( 250 лв. 

годишно)  
      30% до 

              Общо: 6 945 лв.       
28.10.2020 

г. 

  

Отчетна година: 
календарна 2020 г., 

вкл.: част от 16 - та 
год. по д-р: 

01.01.2020 г. - 
28.09.2020 и част от 

17 - та год. по д-р: 
28.09.2020 - 
31.12.2020                   

16 /28.09.2019 г. - 

28.09.2020 г.                   
17 /28.09.2020 г. - 

28.09.2021 г.  

      - - 

1-ва год.- 895 
лв., 2-ра год.- 

650 лв., 

останалия 
период (18 г.х 
250) = 4 500, 
други - 900, 

търсим: 5045 
лв., общо 

отчетени: 3 
997,74 лв.   

Изостава: 
1047,26 лв.                            
В процес на 
изпълнение.                                     

28.12.2019 
г. - 

27.12.2020 
г.    

28.12.2020 
г.-

27.12.2021 
г. 

Застрахован  

Платени 
д.недв.имо

т за 2020 
г.    

Спазено Платено     

29 Сиропчийница от 49/ 
"ХИДРО-
СТРОЙ- 

20 г. Няма Няма 
608,82 лв. до 

края  
      70% до 

  
АЕМО "Стария 

Добрич" 
11.11.2004 

г. 
МОНТАЖ" 

ЕООД 
11.11.2024 

г. 
ангажимент ангажимент на концесията       1.11.2020 г. 

                      30% до 

                      
11.12.2020 

г. 



  

Отчетна година: 
календарна 2020 г., 
вкл.: част от 16 - та 

год. по д-р: 

01.01.2020 - 
11.11.2020 и част от 
17 - та год. по д-р: 

11.11.2020 г. - 

31.12.2020 г.                
16 /11.11.2019 г. - 

11.11.2020 г.                       
17 /11.11.2020 г. - 

11.11.2021 г.  

      - - 

До края на 1 

год.: 650, до 
края на 2 год.: 
650, до края на 

3 год.: 3700, 

общо за срока - 
над 5000, 
Отчетени: 

4391,18 лв., в 

това число 
74,18 лв. за 

2020 г.                         
Изостава: 

608,82 лв.                          
В процес на 
изпълнение. 

28.07.2019 
г. - 

27.07.2020 
г.  

28.07.2020 
г. -

27.07.2021 
г. 

Застрахован  

Платени 
д.недв.имо
т за 2020 

г.                                                                         

Спазено 

Платено КП 

за 2020 г. 
Неплатена 
неустойка 
за минал 

период- 
531,03 лв.         

30 Ретро будка за про- 50/ 
"КОНИС-Д" 

ЕООД 
40 г. Няма Няма 40 641 лв. до       100% 

  дажба на пакетирани 
3.12.2004 

г. 
  3.12.2044 г. ангажимент ангажимент 3.12.2044 г.       2.1.2020 г. 

  хранителни стоки           
450 лв. за 2020 

г.  
        

  

Отчетна година: 
календарна 2020 г., 

вкл.: част от 16 - та 
год. по д-р: 

01.01.2020 г. - 
03.12.2020 г. и част 

от 17 - та год. по д-
р: 03.12.2020 г. - 

31.12.2020 г.               
16/ 03.12.2019 г. - 

03.12.2020 г.                    
17/ 03.12.2020 г. - 

03.12.2021 г.  

      - - 

общо: 61 720, 
търсим: 34 860, 

отчетени: 21 

079, изостава: 
13 781 лв. в 

това число 450 
лв. за 2020 г. 

 
28.02.2019 

г. - 
27.02.2020 

г. 
28.02.2020 

г. - 
27.02.2021 

г. 
Застрахован      

Платени 
д.недв.имо

т и 
т.бит.отп. 
за 2020 г.                                                                         

Спазено Платено 

31 Обект за обществено 52/ 
ЕТ "Георги 
Николов -  

30 г. 6 р.м.- зима Няма Поддръжка на        100% до 

  хранене (ООХ) No 2 
25.1.2005 

г. 
ДЖОРДЖ- 25.1.2035 г. 10 р.м.- ангажимент обекта       24.2.2020 г. 

  Градски парк "Свети   
Ивилина 
Петрова" 

  пролетно -             

  Георги" гр. Добрич        летен сезон             



  

Отчетна година: 
календарна 2020 г., 
вкл.: част от 15 - та 

год. по д-р: 

01.01.2020 - 
25.01.2020 и част от 
16 - та год. по д-р: 

25.01.2020 г. - 
31.12.2020 г.                           

15 /25.01.2019 г. - 
25.01.2020 г.                   

16 /25.01.2020 г. - 
25.01.2021 г.  

      

По данни от 
Националния 
осигурителен 

институт 

Месец/година/           
Социално осигурени 

Здравно 
осигурени/р.м.   

12 / 2020 5  5  
11 / 2020 5  5  

10 / 2020 11  11  
9 / 2020 11  11  

8 / 2020 11  11  
7 / 2020 11  11  
6 / 2020 10  10  
5 / 2020 11  11  

4 / 2020 7  7  
3 / 2020 7  7  
2 / 2020 7  7  
1 / 2020 6  6 

Средно годишно 8.5 
р.м. 

- Изпълнява се 

25.02.2019 
г. - 

24.02.2020 
г. - 

25.02.2020 

г. - 
24.02.2021 

г. 
Застрахован   

Платени 
д.недв.имо

т и 

т.бит.отп. 
за 2020 г.                                                                         

Спазено Платено 

32 Обект за обществено 53/ 
"ЛАЙФ 2017" 

ООД 
30 г. 10 р.м. ср. год. Няма 12 617,00 лв       100% до 

  хранене (ООХ) No 1 
31.1.2005 

г. 
  31.1.2035 г. 31.1.2035 г. ангажимент 

до края на 
концес. 

      2.3.2020 г. 

  
Градски парк "Св. 

Георги" 
          

( 350 лв. 
годишно)  

        

  

Отчетна година: 

календарна 2020 г., 
вкл.: част от 15 - та 

год. по д-р: 
01.01.2020 г. - 

31.01.2020 г. и част 
от 16 - та год. по д-

р: 31.01.2020 г. - 
31.12.2020 г.                  

15 /31.01.2019 г. - 
31.01.2020 г.                      

16 /31.01.2020 г. - 
31.01.2021 г. 

      

По данни от 

Националния 
осигурителен 

институт    
Месец/година/Социа

лно осигурени 
Здравно осигурени/ 

р.м. 
12 / 2020 10  10  

11 / 2020 11  11  
10 / 2020 13  13  
9 / 2020 23  23  
8 / 2020 21  21  

7 / 2020 21  21  
6 / 2020 20  20  
5 / 2020 20  20  
4 / 2020 17  17  

3 / 2020 20  20  
2 / 2020 21  21  
1 / 2020 21  21 

- 

Общо: 134 450 
лв.    търсим: 
102 650 лв. 

Отчетени: 121 

833 лв., в това 
число за 2020 г. 
отчитаме 467 

лв.                        

В процес на 
изпълнение. 

06.03.2019 
г. - 

05.03.2020 

г. 
06.03.2020 

г. - 
05.03.2021 

г. 
Застрахован 

Платени 

д.недв.имо
т и 

т.бит.отп. 
за 2020 г.                                                                         

Спазено 

Платено 

КП, ведно с 
лихва за 
забава 

33 Обект за обществено 54/ ЕТ "Неделя- 25 г. 4 р.м. Няма Поддръжка на        30% до 

  хранене (ООХ)  
28.2.2005 

г. 
Тодор 

Николов" 
28.2.2030 г. 28.02.2030 г. ангажимент обекта       28.3.2020 г. 

  в ОУ "Ст. Караджа"                   70% до 



                      18.2.2020 г. 

  

Отчетна година: 

календарна 2020 г., 
вкл.: част от 15 - та 

год г.. по д-р: 
01.01.2020 - 

28.02.2020 г. и част 
от 16 - та год. по д-

р: 28.02.2020 г. - 
31.12.2020 г.                   

15 /28.02.2019 г. - 
28.02.2020 г.                       

16 /28.02.2020 г. - 
28.02.2021 г.  

      

По данни от 
Националния 
осигурителен 

институт Месец 

/година Социално 
осигурени Здравно 

осигурени 
12 / 2020 2  3  

11 / 2020 2  3  
10 / 2020 2  3  
9 / 2020 3  4  
8 / 2020 3  4  

7 / 2020 3  4  
6 / 2020 3  4  
5 / 2020 3  4  
4 / 2020 3  4  

3 / 2020 3  4  
2 / 2020 3  4  
1 / 2020 3  4  

- Изпълнява се 

26.03.2019 
г. - 

25.03.2020 

г. 
26.03.2020 

г.-
25.03.2021 

г. 
Застрахован      

Платени 

д.недв.имо
т и 

т.бит.отп. 
за 2020 г.                                                                         

Спазено Платено 

34 Работилница за везба 58/ 
ЕТ "Мъниста-

Стоян 
20 г.  Няма Няма 4 905 лв.       50% до 

  от АЕМО"Стария  3.8.2005 г. Стоянов" 3.8.2025 г. ангажимент ангажимент до 03.08 2025 г.       3.7.2020 г. 

  Добрич"                   50% до 

                      3.9.2020 г. 

  

Отчетна година: 

календарна 2020 г., 
вкл.: част от 15 - та 

год. по д-р: 
01.01.2020 г. - 

03.08.2020 и част от 
16 - та год. по д-р: 

03.08.2020 г. - 
31.12.2020 г.                 

15 /03.08.2019 г. - 
03.08.2020 г.                      

16 /03.08.2020 г. - 
03.08.2021 г.  

        - 

2 - ра год. - 1 
040 лв., от 3 - 
та год. до края 
на концесията - 

6 390 лв., общо: 
7 430 лв., общо 
отчетени: 2 525 

лв.                         

В процес на 
изпълнение. 

08.08.2019 
г.-

07.08.2020 

г. 
12.08.2020 

г. 
11.08.2021 

г.  

Платени 

д.недв.имо
т за 2020 

г.                                                                         

Спазено Платено 

35 ООХ № 3  в Гр. парк 66/ 
ЕТ "МАРИЯ 
АНГЕЛОВА- 

30 г. 5 р.м. ср.год. Няма Поддръжка на        100% до 

  "Св. Георги" 6.4.2006 г. НАСИМА" 6.4.2036 г. 6.4.2036 г. ангажимент обекта       5.5.2020 г. 



  

Отчетна година: 

календарна 2020 г., 
вкл.: част от 14 - та 

год. по д-р: 
01.01.2020 г. - 

06.04.2020 г. и част 
от 15 - та год. по д-

р: 06.04.2020 г. - 
31.12.2020 г.                     

14 /06.04.2019 г. - 
06.04.2020 г.                    

15 /06.04.2020 г. - 
06.04.2021 г.  

      

По данни от 
Националния 
осигурителен 

институт     Месец / 

година / Социално 
осигурени Здравно 

осигурени 
12 / 2020 0  1  

11 / 2020 1  2  
10 / 2020 3  4  
9 / 2020 8  9  
8 / 2020 7  8  

7 / 2020 7  8  
6 / 2020 5  6  
5 / 2020 2  3  
4 / 2020 1  2  

3 / 2020 1  2  
2 / 2020 1  2  
1 / 2020 0  1              

- Изпълнява се 

 19.06.2019 
г. - 

18.06.2020 

г. 
19.06.2020 

г.-
18.06.2021 

г. 
Застрахован 

Платени 

д.недв.имо
т за 2020 

г.                                                                         

Спазено 

Дължими 
към 

31.12.2020 
г. 

задължения 
в размер 8 

425,04 лв. в 

това число 
КП, лихва и 
неустойка. 

36 
ООХ - ПМГ "Иван 

Вазов" 
67/ 

“КЕНТАВЪР” 
ЕООД 

25 г. 2 р.м. Няма 88 773 лв.       100% до 

    
28.6.2006 

г. 
  28.6.2031 г. 28.6.2031 г. ангажимент до 28.06.2031 г.       27.7.2020 г. 

              
Общо: 200 000 

лв.  
        

  

Отчетна година: 
календарна 2020 г., 
вкл.: част от 14 - та 

год. по д-р: 
01.01.2020 г. - 

28.06.2020 г. и част 

от 15 - та год. по д-
р: 28.06.2020 г. - 

31.12.2020 г.                 
14 /28.06.2019 г. - 

28.06.2020 г.                     
15 /28.06.2020 г. - 

28.06.2021 г.  

       

Данни от 
Националния 
осигурителен 

институт  
Месец / година 
/р.м./Социално 

осигурени Здравно 

осигурени   
12 / 2020 16  16   
11 / 2020 18  18   
10 / 2020 16  16   

9 / 2020 15  15   
8 / 2020 15  14   
7 / 2020 15  15   
6 / 2020 16  16   

5 / 2020 16  16   
4 / 2020 16  16   
3 / 2020 18  17   
2 / 2020 17  17   

1 / 2020 19  19  
представени са 12 

бр. трудови договори  

- 

1-ва год. по д-р: 
55 000 лв., от 3 

год. до края - 
ежегодно по 
3000 лв. = 70 

000лв., през 15-

та г. - 75 000 
лв.,  търсим: 92 
500 лв. = 55 000 
лв. + 37 500 лв.               

(12,5 х 3 000)                     
отчетени: 103 

980+7247,45 лв. 
Общо отчетени 

111 227,45 в 
това число 

7247,45 лв. за 
2020 г.                                              

В процес на 
изпълнение  

 

18.03.2019 
г. - 

17.03.2020 
г.    

18.03.2020 
г. - 

17.03.2021 
г. 

Застрахован  

Платени 
д.недв.имо

т и 
т.бит.отп. 
за 2020 г. 

Спазено Платено 

37 
Кинозала и 
прилежащи  

68/ 
ЕООД 

"КИНОКЛУБ 
20 г. 3 р.м. Няма 12 000 лв       100% до 

  
фоайета от Дом-

паметник 

13.10.2006 

г. 
 ИКАР" 

13.10.2026 

г. 
13.10.2026 г. ангажимент 2016 - 2021       

12.11.2020 

г. 



  "Йордан Йовков"                     

  

Отчетна година: 

календарна 2020 г., 
вкл.: част от 14 - та 

год. по д-р: 
01.01.2020 г. - 

13.10.2020 г. и част 
от 15 - та год. по д-

р: 13.10.2020 г. - 
31.12.2020 г.                 

14 /13.10.2019 г. - 
13.10.2020 г.                   

15 /13.10.2020 г. - 
13.10.2021 г. 

      

Данни от 
Националния 
осигурителен 

институт Месец / 

година Социално 
осигурени Здравно 

осигурени 
12 / 2020 4  4  

11 / 2020 4  4  
10 / 2020 4  4  
9 / 2020 2  3  
8 / 2020 1  3  

7 / 2020 1  3  
6 / 2020 3  3  
5 / 2020 3  3  
4 / 2020 3  3  

3 / 2020 5  5  
2 / 2020 6  6  
1 / 2020 4  4  

- 

1-ва год. - 27 
500, 2007 – 

2011 - 7 000, 
2011 – 2016 – 
12 000, 2016 – 
2021 – 12 000, 

2021 – 2026 – 
12 000, общо: 

70 500,                    
Търсим: 46 500 

лв. до 2016 г.                         
общо отчетени: 
48 380 лв., В 
процес на 

изпълнение                            

 16.03.2019 
г. - 

15.03.2020 

г.      
16.03.2020 

г. - 
15.03.2021 

г. 
Застрахован     

Платени 

д.недв.имо
т и 

т.бит.отп. 
за 2020 г.                                                                         

Спазено Платено 

38 
"Сарашка 

работилница"    
70/ 

ЕТ "СОБОЛ - 
СТОЯН 

20 г. 1 р.м. Няма 2 850,64 лв.       100% до 

  
 АЕМО "Стария 

Добрич" 

7.12.2006 

г. 
БОРИСОВ" 7.12.2026 г. 7.12.2026 г. ангажимент 7.12.2026  г.       6.1.2020 г. 

  

Отчетна година: 
календарна 2020 г., 
вкл.: част от 14 - та 

год. по д-р: 

01.01.2020 г. - 
07.12.2020 г. и част 
от 15 - та год. по д-

р: 07.12.2020 г. - 
31.12.2020 г.                   

14 /07.12.2019 г. - 
07.12.2020 г.                      

15 /07.12.2020 г. - 
07.12.2021 г. 

      

Данни от 
Националния 
осигурителен 

институт Месец / 
година / Социално 
осигурени Здравно 

осигурени 

12 / 2020 2  2  
11 / 2020 2  2  
10 / 2020 2  2  

9 / 2020 2  2  
8 / 2020 2  2  
7 / 2020 2  2  
6 / 2020 2  2  

5 / 2020 2  2  
4 / 2020 2  2  
3 / 2020 2  2  
2 / 2020 2  2  

1 / 2020 2  2  

- 

общо - 10  000; 

отчетени: 7 
149,36 лв. вкл. 
2019 г.; 10 000  

- 7 149,36 = 

2850,64 лв.                                             
В процес на 
изпълнение. 

30.04.2019 
г. – 

29.04.2020 
г. 

30.04.2020 

г. – 
29.04.2021 

г.  
Застрахован  

Платени 
д.недв.имо
т за 2020 

г.                                                                         

Спазено 

Платено 
КП, ведно с 

лихва за 

забава 

39  Спирка по ул."Отец 78/ 
"ВЕНЦИ 

СИМЕОНОВ"  
15 г.  2 р.м. Няма 1 800 лв       100% до 

  
Паисий"  (до 
Стоматол). 

9.2.2007 г. ООД 9.2.2022 г. 9.2.2022 г. ангажимент 
през 14-та год. 

по д-р 
      11.3.2020 г. 

              
до края: 

2040,76 лв 
        



  

Отчетна година: 

календарна 2020 г., 
вкл.: част от 13 - та 

год. по д-р: 
01.01.2020 г. - 

09.02.2020 г. и част 
от 14 - та год. по д-

р: 09.02.2020 г. - 
31.12.2020 г.                      

13 /09.02.2019 г. - 
09.02.2020 г.                     

14 /09.02.2020 г. - 
09.02.2021 г.  

      

Данни от 
Националния 
осигурителен 

институт Месец / 

година Социално 
осигурени Здравно 

осигурени 
12 / 2020 2  2  

11 / 2020 2  2  
10 / 2020 2  2  
9 / 2020 2  2  
8 / 2020 2  2  

7 / 2020 2  2  
6 / 2020 2  2  
5 / 2020 2  2  
4 / 2020 2  2  

3 / 2020 2  2  
2 / 2020 2  2  
1 / 2020 3  3     

- 

общо: 36 470 лв,  
търсим: 34 670 

лв., отчетени 
вкл. 2020 г. - 34 
429,24; за 2020 
г. отчитаме: 

1500 лв.  

07.02.2019 
г. - 

06.02.2020 

г.   
07.02.2020 

г. - 
06.02.2021 

г.  
Застрахован   

Платени 

д.недв.имо
т и 

т.бит.отп. 
за 2020 г.                                                                         

 Спазено  Платено 

40 Сладкарница в АЕМО  82/ 
"ЕИ ВИ ДЖИ" 

ЕООД 
20 г. 1 р.м. Няма 541,08 лв.       100% до 

  "Стария Добрич" 
23.3.2007 

г. 
  23.3.2027 г. 23.3.2027 г. ангажимент 

до края на 

концесията   
      21.4.2020 г. 

  

Отчетна година: 
календарна 2020 г., 

вкл.: част от 13 - та 
год. по д-р: 
01.01.2020 - 

23.03.2020 и част от 

14 - та год. по д-р: 
23.03.2020 - 
31.12.2020 г.                    

13 /23.03.2019 - 

23.03.2020 г.                     
14 /23.03.2020 - 

23.03.2021 г. 

      

Данни от 

Националния 
осигурителен 

институт Месец / 
година Социално 

осигурени Здравно 
осигурени 

12 / 2020 1  1  
11 / 2020 1  1  

10 / 2020 1  1  
9 / 2020 1  1  
8 / 2020 1  1  
7 / 2020 1  1  

6 / 2020 1  1  
5 / 2020 1  1  
4 / 2020 1  1  
3 / 2020 2  2  

2 / 2020 2  2  
1 / 2020 2  2  

- 

Общо: 15 000 
лв. Търсим 12 

500 лв. 
Отчетени 

включително 
2020 г. 14 
458,92 лв. 

Отчитаме за 

2020 лв. 
138,34 лв. 

  01.04.2019 
г. - 

31.03.2020 
г. -

01.04.2020 
г. -

31.03.2021 
г.-  

Застрахован     

Платени 

д.недв.имо
т за 2020 

г.                                                                         

Спазено 

Платено 

ведно с 
лихва за 
забава 

41 Част от сграда в СОУ 87/ 
"РОЗАЛИ" 

ООД 
15 г. средно 4-5 р.м. Няма 43 000 лв.       100% 

  
"Кл. Охридски"-

уч.стол 
10.10.2008 

г. 
  

10.10.2023 
г. 

10.10.2023 г. ангажимент 10.10.2023 г.       
10.11.2020 

г. 



  

Отчетна година: 

календарна 2020 г., 
вкл.: част от 12 - та 

год. по д-р: 
01.01.2020 - 

10.10.2020 и част от 
13 - та год. по д-р: 

10.10.2020 - 
31.12.2020 г.               

12 /10.10.2019 - 
10.10.2020 г.                     

13 /10.10.2020 - 
10.10.2021 г. 

      

Данни от 
Националния 
осигурителен 

институт Месец / 

година Социално 
осигурени Здравно 

осигурени 
12 / 2020 7  7  

11 / 2020 7  7  
10 / 2020 7  7  
9 / 2020 7  7  
8 / 2020 1  1  

7 / 2020 1  1  
6 / 2020 1  1  
5 / 2020 5  5  
4 / 2020 5  5  

3 / 2020 7  7  
2 / 2020 7  7  
1 / 2020 7  7  

- 

общо за срока: 
184 000 лв. 

отчетени: 141 
000 лв. 184 000 
лв. -141 000 лв. 

= 43 000 лв.                                                                                                         

11.03.2019 
г. - 

10.03.2020 

г. 
11.03.2020 

г.-
10.03.2021 

г.  
Застрахован       

Платени 

д.недв.имо
т и 

т.бит.отп. 
за 2020 г. 

Спазено Платено 

42 СК "Русалка" 91/ 
"БИ ЕЙ ТУР" 

ООД  
30 г. 18 р.м 

Няма 
ангажи- 

480 084,40 лв.       100% до 

    
25.1.2010 

г. 
  25.1.2040 г. 25.1.2040 г. мент 25.1.2040 г.       23.2.2020 г. 

  

Отчетна година: 
календарна 2020 г., 
вкл.: част от 10 - та 

год. по д-р: 
01.01.2020 г. - 

25.01.2020 г. и част 
от 11 - та год. по д-

р: 25.01.2020 г. - 
31.12.2020 г.                 

10  /25.01.2019 г. - 

25.01.2020 г.                   
11 /25.01.2020 г. - 

25.01.2021 г. 

      

Данни от 

Националния 
осигурителен 

институт Месец / 
година Социално 

осигурени Здравно 
осигурени  

 
12 / 2020 5  5   

11 / 2020 5  5   
10 / 2020 5  5   
9 / 2020 4  4   
8 / 2020 3  3   

7 / 2020 3  3   
6 / 2020 3  3   
3 / 2020 6  6   
2 / 2020 6  6   

1 / 2020 6  6                        

- 

Общо: 2 405 
000 лв. за 2-ра 
год. - 1 700 000 

лв.; до края на 
10-та год.- 260 

000 лв. за 
открит плувен 

басейн = 1 960 
000 лв., до края 
на 30 год. - 445 

000 лв., 

отчетени: 1 924 
915 лв. Не се 

изпълнява 
инвестиционнат

а програма и не 
е изпълнено 

изграждане на 
открит плувен 

басейн. Част от 
обекта е в лошо 

състояние.  

 
 не е 

представена 

застраховат
елна полица      

Не са 

платени 
д.недв.имо

т и 
т.бит.отп.  

за 
периода:    
2010 г. - 

2020 г. 

Спазено 

Дължими 

към 
31.12.2020 

г. 
задължения 

в размер 
223 136,34 
лв. в това 
число КП, 

лихва и 
неустойка. 

Не са 
заплатени 

консумиран
ата 

електричес
ка енергия 

и вода. 

                        



43 Млад. танц. площадка 92/ 
"ЛЮБЕНАС" 

ЕООД  
20 г. 5 р.м. Няма  Поддръжка        100% до 

  
в Гр. Парк "Св. 

Георги" 
2.3.2010 г.   2.3.2030 г. 2.3.2030 г. ангажимент на обекта       31.3.2020 г. 

  

Отчетна година: 
календарна 2020 г., 
вкл.: част от 10 - та 

год. по д-р: 
01.01.2020 г. - 

02.03.2020 г. и част 
от 11 - та год. по д-

р: 02.03.2020 г. - 
31.12.2020 г.                         

10  /02.03.2019 г. - 
02.03.2020 г.                     

11 /02.03.2020 г. - 
02.03.2021 г.  

                                              

Данни от 
Националния 
осигурителен 

институт Месец / 

година Социално 
осигурени Здравно 

осигурени  
 

4 / 2020 1  1   
3 / 2020 2  2   
2 / 2020 3  3   
1 / 2020 3  3                                         

за останалите 
месеци няма данни 
за работни места. 

- 

 Към 

31.12.2020 г. 
обекта е в 

незадоволитен 
вид. Към 

настоящият 
момент обекта 

е в добро 
състояние. 

 15.05.2019 
г. - 

14.05.2020 
г.              

15.05.2020 
г. - 

14.05.2021 
г.  

Платени 
д.недв.имо

т и 

т.бит.отп. 
за 2020 г.                                                                         

Частично 

спазено 

Платено 
КП, ведно с 

лихва и 

неустойка 
за забава 

44 УСШ 93/ "ИЗИДА" ООД  20 г. 3 р.м Няма Поддръжка        100% до 

  
Ученич.спортна 

школа   

12.4.2010 

г. 
  12.4.2030 г. 12.4.2030 г. ангажимент на обекта       11.5.2020 г. 

  
в Гр. Парк "Св. 

Георги" 
                    

  

Отчетна година: 
календарна 2020 г., 

вкл.: част от 10 - та 
год. по д-р: 

01.01.2020 г. - 
12.04.2020 г. и част 

от 11 - та год. по д-
р: 12.04.2020 - 

31.12.2020              
10/ 12.04.2019 г. - 

12.04.2020 г.                       
11 /12.04.2020 г. - 

12.04.2021 г. 

      

Представен е списък 
по звена на 

служители - 33 броя 

за двата  
концесионни 

договора: № 6 и № 
93. 

- Изпълнява се 

 18.04.2019 
г.- 

17.04.2020 
г. 

18.04.2020 
г. - 

17.04.2021 
г. 

Застрахован  

Платени 
д.недв.имо

т и 
т.бит.отп. 
за 2020 г.                                                                         

Спазено Платено 

45 Хотел (Хан) от  95/ 
„НАВА-

ТУРИСТ” 
ЕООД  

20 г. 7 р.м. Няма  Поддръжка        100% до 

  
АЕМО"Стария 

Добрич" 
20.6.2011 

г. 
  20.6.2031 г. 20.6.2031 г. ангажимент на обекта       19.7.2020 г. 



  

Отчетна година: 
календарна 2020 г., 
вкл.: част от 9 - ма 

год. по д-р: 

01.01.2020 г. - 
20.06.2020 г. и част 
от 10 - та год. по д-

р: 20.06.2020 - 

31.12.2020 г.                                        
9 /20.06.2019 г. - 

20.06.2020 г.                     
10 /20.06.2020 г. - 

20.06.2021 г. 

      

 Данни от 
Националния 
осигурителен 

институт Месец / 
година Социално 

осигурени Здравно 
осигурени  

12 / 2020 13  13   
11 / 2020 13  13   
10 / 2020 15  15   
9 / 2020 13  13   

8 / 2020 13  13   
7 / 2020 14  14   
6 / 2020 15  15   
5 / 2020 3  3   

4 / 2020 3  3   
3 / 2020 19  19   
2 / 2020 19  19   
1 / 2020 20  20   

- Изпълнява се 

20.07.2019 
г.- 

19.07.2020 
г. 

15.08.2020 
г. -

14.08.2021 
г.    

Платени 
д.недв.имо
т за 2020 

г.                                                                         

Спазено 

Дължими 
към 

31.12.2020 

г. 
задължения 
в размер 31 
271,00 лв. т 

това число 
КП, лихва и 
неустойка 

46 Гостилница от  96/ 
„НАВА-

ТУРИСТ” 
ЕООД  

20 г. 6 р.м. Няма  Поддръжка        100% до 

  
АЕМО "Стария 

Добрич" 
20.6.2011 

г. 
  20.6.2031 г. 20.6.2031 г. ангажимент на обекта       19.7.2020 г. 

  

Отчетна година: 

календарна 2020 г., 
вкл.: част от 9 - ма 

год. по д-р: 
01.01.2020 г. - 

20.06.2020 г. и част 
от 10 - та год. по д-

р: 20.06.2020 г. - 

31.12.2020 г.                       
9 /20.06.2019 г. - 

20.06.2020 г.                    
10 /20.06.2020 г.- 

20.06.2021 г. 

      

Данни от 
Националния 
осигурителен 

институт Месец / 

година Социално 
осигурени Здравно 

осигурени  
12 / 2020 13  13   

11 / 2020 13  13   
10 / 2020 15  15   
9 / 2020 13  13   

8 / 2020 13  13   
7 / 2020 14  14   
6 / 2020 15  15   
5 / 2020 3  3   

4 / 2020 3  3   
3 / 2020 19  19   
2 / 2020 19  19   
1 / 2020 20  20     

- Изпълнява се 

20.07.2019 
г. - 

19.07.2020 
г.   

15.08.2020 
г. -

14.08.2021 
г.   

Платени 
д.недв.имо
т за 2020 

г.                                                                         

Спазено 

Дължими 
към 

31.12.2020 

г. 
задължения 
в размер 21 
976,00 лв. т 

това число 
КП, лихва и 
неустойка 

47 Спирка 1 до 97/ 
"ДЕСАЮНО" 

ЕООД 
12 г. 1 р.м. Няма  

Поддръжка на 

обекта 
      100% до 

   ОУ "Хр. Ботев" 
1.12.2011 

г. 
  1.12.2023 г. 1.12.2023 г. ангажимент       

11.12.2020 
г. 



  

Отчетна година: 

календарна 2020 г., 
вкл.: част от 9 - ма 

год. по д-р: 
01.01.2020 г. - 

01.12.2020 и част от 
10 - та год. по д-р: 

01.12.2020 г. - 
31.12.2020 г.                  

9 /01.12.2019 г. - 
01.12.2020 г.                    

10 /01.12.2020 г. - 
01.12.2021 г. 

      

Данни от 
Националния 
осигурителен 

институт Месец / 

година Социално 
осигурени Здравно 

осигурени 
12 / 2020 1  1   

11 / 2020 1  1   
10 / 2020 1  1   
9 / 2020 1  1   
8 / 2020 1  1   

7 / 2020 1  1   
6 / 2020 1  1   
5 / 2020 1  1   
4 / 2020 1  1   

3 / 2020 1  1   
2 / 2020 1  1   
1 / 2020 1  1   

- Изпълнява се 

02.10.2019 
г. - 

01.10.2020 

г. 
02.10.2020 

г.-
01.10.2021 

г. 
Застрахован                                                                                                                                                                                                                                                                             

Платени 

д.недв.имо
т и 

т.бит.отп. 
за 2020 г.                                                                         

Спазено Платено 

48 Бивша целодневна  98/ 
"БЕСТРЕЙНИ

НГ" ООД 
20 г. 10 р.м. Няма  Поддръжка        100% до 

   детска градина 22  15.3.2012   15.3.2032 г. 15.3.2032 ангажимент на обекта       14.4.2020 г. 

  

Отчетна година: 
календарна 2020 г., 
вкл.: част от 8 - ма 

год. по д-р: 
01.01.2020 г. - 

15.03.2020 г. и част 
от 9 - ма год. по д-р: 

15.03.2020 г. - 
31.12.2020 г.                         

8 /15.03.2019 г. - 
15.03.2020 г.                          

9 /15.03.2020 г. - 
15.03.2021 г. 

      

Данни от 
Националния 

осигурителен 
институт Месец / 
година Социално 

осигурени Здравно 

осигурени    
12 / 2020 7  7   
11 / 2020 8  8   
10 / 2020 3  3   

9 / 2020 4  4   
8 / 2020 4  4   
7 / 2020 4  4   
6 / 2020 4  4   

5 / 2020 3  3   
4 / 2020 6  6   
3 / 2020 6  6   
2 / 2020 6  6   

1 / 2020 6  6   

- Изпълнява се 

17.10.2019 

г.-
16.10.2020 

г. 
17.10.2020-

16.10.2021 
г. 

Застрахован  

Платени 
д.недв.имо

т и 

т.бит.отп. 
за 2020 г.                                                                         

Спазено 

Дължими 
към 

31.12.2020 
г. 

задължения 
в размер 

180 407,71 
лв. т това 
число КП, 
лихва и 

неустойка 

По данни от отчет с вх. рег. № 70-00-1011/15.04.2021 г. са наети на трудов договор общо 32 лица в "Бестрейнинг" ООД и ЧСУ "Леонардо да Винчи". 

49 Детска площадка  99/ 
„СТЕЛА – 
РИД” ООД 

12 г. 2 р.м. Няма  Поддръжка на        100% до 

  и футболно игрище  
27.7.2012 

г. 
  27.7.2024 г. 27.7.2024 г. ангажимент имота       25.8.2020 г. 

                        



  

Отчетна година: 
календарна 2020 г., 
вкл.: част от 8 - ма 

год. по д-р: 

01.01.2020 г. - 
27.07.2020 г. и част 
от 9 - ма год. по д-р: 

27.07.2020 г. - 
31.12.2020 г.                              

8 /27.07.2019 г. - 
27.07.2020 г.                       

9 /27.07.2020 г. - 
27.07.2021 г. 

      

Данни от 
Националния 
осигурителен 

институт  

Месец / година 
/р.м./Социално 

осигурени Здравно 
осигурени                       

12 / 2020 38  38   
11 / 2020 30  30   
10 / 2020 24  24   
9 / 2020 24  24   

8 / 2020 23  23   
7 / 2020 23  23   
6 / 2020 24  24   
5 / 2020 24  24   

4 / 2020 24  24   
3 / 2020 21  21   
2 / 2020 22  22   
1 / 2020 25  25   

 Няма представени 
трудови договори.   

- Изпълнява се 

Не е 
представена 
застраховат

елна полица 
за 2020 г. 

 платени 
д.недв.имо

т и 

т.бит.отп. 
за 2020 г. 

Спазено Платено 

Обектът не е застрахован. Обяснение от концесионера: след наводнението през 2014 г. застр. агенти отказват да застраховат имота и  застрахователните компании не 

застраховат такъв вид обекти на открито (футболно игрище с малки врати).  

50 
Тоалетна в Градски 

парк  
100/ 

"ТАНАТОС" 

ООД 
20 г. 3 р.м. Няма  Поддръжка на        100% до 

  "Св. Георги" 
22.8.2012 

г. 
  22.8.2032 г. 22.8.2032 г. ангажимент имота       20.9.2020 г. 

                        

  

Отчетна година: 
календарна 2020 г., 
вкл.: част от 8 - ма 

год. по д-р: 

01.01.2020 - 
22.08.2020 и част от 

9 - ма год. по д-р: 
22.08.2020 г. - 

31.12.2020 г.                                      
8 /22.08.2019 г. - 

22.08.2020 г.                       
9 /22.08.2020 г. - 

22.08.2021 г.  

      
Представени са 3 бр. 

трудови договора 
- Изпълнява се 

 
 01.10.2019 

г. - 

30.09.2020 
г. 

01.10.2020 
г.- 

30.09.2021 
г. 

Застрахован 

Платени 
д.недв.имо

т и 
т.бит.отп. 

за 2020 г.                                                                         

Спазено Платено 

51 Бъчварница от  101/ 
"ГЕЯВИН" 

ЕООД 
20 г. 1 р.м. Няма  Поддръжка на        100% до 

  
АЕМО "Стария 

Добрич" 
2.12.2015 

г. 
  2.12.2035 г. 2.12.2035 г. ангажимент имота       

31.12.2020 
г. 



  

Отчетна година: 

календарна 2020 г., 
вкл.: част от 5 - та 

год. по д-р: 
01.01.2020 г. - 

02.12.2020 г. и част 
от 6 - та год. по д-р: 

02.12.2020 г. - 
31.12.2020 г.                                        

5 /02.12.2019 г. - 
02.12.2020 г.                      

6 /02.12.2020 г. - 
02.12.2021 г. 

      

Данни от 
Националния 
осигурителен 

институтМесец / 

година Социално 
осигурени Здравно 

осигурени  
12 / 2020 3  3   

11 / 2020 3  3   
10 / 2020 4  4   
9 / 2020 4  4   
8 / 2020 4  4   

7 / 2020 3  3   
6 / 2020 3  3   
5 / 2020 3  3   
4 / 2020 3  3   

3 / 2020 3  3   
2 / 2020 3  3   
1 / 2020 3  3     

- Изпълнява се 

31.08.2019 
г.-

30.08.2020 

г.  
31.08.2020 

г. - 

30.08.2021 
г. 

Платени 

д.недв.имо
т за 2020 

г. 

Спазено 
Платено 

КП, ведно с 
лихва 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Прекратяване на договор №91 от 25.01.2010 г. за предоставяне на концесия върху имот, 

публична общинска собственост СК „Русалка” с концесионер „Би Ей Тур” ООД, град 

Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 5: 

  

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

ЗМСМА във връзка с чл. 147, чл. 148 от ЗК и параграф 5, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗК и чл. 21, 

ал. 1 и ал. 2 от договор за предоставяне на концесия СК „Русалка“, град Добрич от  

25.01.2010 г., реши: 

 

 1. В качеството си на изправна страна по договор за предоставяне на концесия, СК 

„Русалка“ от 25.01.2010 г. дава едномесечен срок на концесионера „Би Ей Тур” ООД, да 

изпълни задължението си по концесионния договор, а именно концесионни плащания към 

концедента в размер на: 

 1.1  2 796,22 лв. и ДДС в размер на 559,24 лв. дължими за периода от 25.01.2016 

г. до 25.01.2017 г. (седма година по договор) 

 1.2  8 629,55 лв. и ДДС в размер на 1 725,91 лв. за периода от 25.01.2017 г. до 

25.01.2018 г. (осма година по договор) 

 1.3  8 871,18 лв. и ДДС в размер на 1 774,24 лв. за периода от 25.01.2018 г. до 

25.01.2019 г. (девета година по договор) 

 1.4  9 119,57 лв. и ДДС в размер на 1 823,91 лв. за периода от 25.01.2019 г. до 

25.01.2020 г. (десета година по договор) 

 1.5 9 402,28 лв. и ДДС в размер на 1 880,46 лв. за периода от 25.01.2020 г. до 

25.01.2021 г. (единадесетата година по договор) 

 1.6  9 562,12 лв. и ДДС в размер на 1 912,42 лв. за периода от 25.01.2021 г. до 

25.01.2022 г. (дванадесетата година по договор) 

 1.7 Неустойка за незаплатени концесионни плащания за сумата за седмата 

година по договор в размер на 36 983,32 лв. за периода от 26.03.2016 г. до 31.08.2021 г.  

 1.8 Неустойка за незаплатени концесионни плащания за сумата за осмата година 

по договор в размер на 68 691,22 лв. за периода от 27.03.2017 г. до 31.08.2021 г.  

 1.9 Неустойка за незаплатени концесионни плащания за сумата за деветата 

година по договор в размер на 54 424,69 лв. за периода 27.03.2018 г. до 31.08.2021 г. 

 1.10 Неустойка за незаплатени концесионни плащания за сумата за десетата 

година по договор в размер на 39 305,35 лв. за периода 27.03.2019 г. до 31.08.2021 г.  



 1.11 Неустойка за незаплатени концесионни плащания за сумата  за 

единадесетата година по договор в размер на 23 975,81 лв. за периода от 09.04.2020 г. до 

31.08.2021 г. 

 1.12 Неустойка за незаплатени концесионни плащания за сумата за  

дванадесетата година по договор в размер на 7 554,07 лв. за периода от 27.03.2021 г. до 

31.08.2021 г.  

 

 2. Решението по т. 1 да се счита за предупреждение на основание чл. 147 от ЗК, че 

при неизпълниние на задълженията на концесионера към концедента в дадения срок, 

концедента ще счита договора за прекратен. 

 

 3. Последиците от прекратяването на концесионния договор се уреждат по реда на 

Закона за концесиите (ДВ, бр. 36 от 2006 г.), съгласно §5, ал. 3 от Преходните и 

заключителните разпоредби на Закона за концесиите (ДВ, бр. 96 от 2017 г.) и договора за 

концесия, като на основание чл. 15 и чл. 20, ал. 3 от договора за концесия всички 

подобрения в обекта, предмет на концесия са за сметка на концесионера, за което 

концедентът не дължи на първия обезщетение преди и след прекратяване или изтичане на 

срока по договора.  

 

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

прекратяването на концесията и събиране на дължимите концесионни плащания, лихви и 

неустойка, санкции, местни данъци и други. 

 

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

действия по изпълнение на решенията произтичащи от евентуалното прекратяване на 

договора за концесия. 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева)                 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отдаване под наем на общински полски пътища за стопанската 2021 – 2022 година.  

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 6: 

 

 Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37в, 

ал. 16 и ал. 17 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи:  

 

 1. Дава съгласие за предоставяне на имотите – полски пътища на територията на 

Община град Добрич, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2021/2022 година. 

 

 2. Определя цена за ползване в размер на 46.00 лв./дка средно годишно рентно 

плащане за землището (Приложение 1). 

 

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

 

 

 

    ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Създаване на Временна комисия за изработване на Техническо задание за проектиране на „Нов 

градски център с обществени функции и пешеходни пространства“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 7: 

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

 1. Създава Временна комисия в състав: 

 Председател: инж. Пенчо Керванов 

и членове: 

1) Арх. Боряна Станчева – Главен архитект на Община град Добрич; 

2) Арх. Камен Жейнов – Главен експерт в Дирекция УТСК; 

3) Ланд. Арх. Христо Даскалов – Старши експерт „Озеленяване“ в Дирекция ИОС; 

4) Зорница Георгиева – Директор дирекция ОС; 

5) Иво Пенчев – Представител на Местна коалиция ГЕРБ, СДС; 

6) Петър Петров – Представител на Местна коалиция ДБГ, НДСВ, ССД, ГН; 

7) арх. Емилия Добрева – Представител на БСП за България; 

8) Милко Пенчев – Представител на Местна коалиция НФСБ, АБВ, ЗС „Ал. Стамболийски“, ЗНС; 

9) арх. Нежля Амди-Ганева – Представител на ДПС; 

10) Станислав Илиев – Представител на ВМРО; 

11) Представител на Камарата на архитектите в България; 

12) Представител на Съюза на архитектите в България; 

13) Представител на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране; 

14) Представител на Съюза на българските художници; 

15) Представител на „Ателие 13“; 

16) Янко Бонев – скулптор, автор на дизайна на площад „Демокрация“, 

17) Дияна Борисова – директор Дирекция „Хуманитарни дейности“ 

18) Представител на Дирекция „Хуманитарни дейности“ 

 със задача – изработване на Техническо задание за проектиране на „Нов облик на градски 

център с обществени функции и пешеходни пространства“, в съответствие с гореописаните цели. 

 2. Временната комисия да заседава до 60 дни от влизане в сила на настоящото Решение, с 

не по-малко от 6 заседания. Решенията се вземат с обикновено мнозинство. 

 3. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващи действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 27; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 6. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Даване на мандат и определяне на представител за представляване на Община град 

Добрич на извънредно неприсъствено заседание на Общо събрание на Асоциация по 

водоснабдяване и канализация в обособена територия, обслужвана от „В и К Добрич” AД, 

град Добрич, което ще се проведе на 30-ти Септември 2021 г. от 14:00 ч. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 8: 

  

 Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА и 

чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите: 

 

 1. Дава мандат на Йордан Тошков Йорданов – Кмет на Община град Добрич, а при 

невъзможност да участва лично определя инж. Пенчо Стойков Керванов – Зам.-кмет УТ, 

да представлява Община град Добрич в извънредно неприсъствено заседание на Общото 

събрание на Асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ 

АД, гр. Добрич, което ще се проведе на 30.09.2021 г. от 14:00 ч., а при невъзможност на 

резервната дата – 08.10.2021 г. (петък) от 10:30 ч. 

 2. Упълномощава Кмета на Община град Добрич, a при невъзможност да присъства 

лично, определения в т. 1 негов заместник, да гласува на свиканото извънредно 

неприсъствено заседание на 30.09.2021 г. от 14:00 ч. или на 08.10.2021 г. (петък) от 10:30 

ч., по точка 1 от дневния ред „ЗА“. 

 3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на 

решенията, с цел обезпечаване на участието на Община град Добрич в извънредното 

неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и 

канализация в обособена територия, обслужвана от „ВиК Добрич” AД, което ще се 

проведе  на 30.09.2021 г., а при невъзможност на резервната дата – 08.10.2021 г. (петък) от 

10:30 ч. 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Даване на мандат и определяне на представител за представляване на Община град 

Добрич на извънредно неприсъствено заседание на Общо събрание на Асоциация по 

водоснабдяване и канализация в обособена територия, обслужвана от „В и К Добрич” AД, 

град Добрич, което ще се проведе на 8-ми Октомври 2021 г. от 14:00 ч. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 9: 

 

 Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА и 

чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите: 

 

 1. Дава мандат на Йордан Тошков Йорданов – Кмет на Община град Добрич, а при 

невъзможност да участва лично определя инж. Пенчо Стойков Керванов – Зам.-кмет УТ, 

да представлява Община град Добрич в извънредно заседание на Общото събрание на 

Асоциацията по ВиК в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД, гр. 

Добрич, което ще се проведе на 08.10.2021 г. от 14:00 ч. в зала „Европа“ в сградата на 

Областна администрация Добрич, а при невъзможност на резервната дата – 13.10.2021 г. 

(сряда) от 14:00 ч. 

 2. Упълномощава Кмета на Община град Добрич, a при невъзможност да присъства 

лично, определения в т. 1 негов заместник, да гласува на свиканото извънредно 

неприсъствено заседание на 08.10.2021 г. от 14:00 ч. или на 13.10.2021 г. (сряда) от 14:00 

ч., по точка 1 от дневния ред „Против“. 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 31; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 1. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) 

за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните 

територии за ПИ 72624.274.87 и ПИ 72624.603.212 в землището на град Добрич за обект: 

„Изграждане на кабелна линия НН; Електрозахранване на складова база в ПИ 

72624.603.285, гр. Добрич“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 10: 

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

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

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

Дава съгласие за провеждане на трасе за външно електрозахранване в ПИ 72624.274.87 по 

действащата Кадастрална карта на град Добрич. 

 Разрешава изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-

ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните 

територии за ПИ 72624.274.87 и ПИ 72624.603.212 в землището на град Добрич за обект: 

„Изграждане на кабелна линия НН; Електрозахранване на складова база в ПИ 

72624.603.285, гр. Добрич“.  

 Да бъде представено становище от РИОСВ Варна и нотариално заверено съгласие 

от собственика на ПИ 72624.603.212, при внасянето на ПУП-ПП за процедиране и 

одобряване. 

 Същият да бъде представен в два екземпляра на хартиен носител и в цифров вид 

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

съдържанието на устройствените планове. Техническият носител да съдържа и файл във 

формат PDF. 

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

Закона, действия. 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) 

за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните 

територии за ПИ 72624.620.37 и ПИ 72624.447.60 в землището на град Добрич за обект: 

„Изграждане на кабелна линия НН от ТП „193“ до касета ШК-4 пред ПИ 72624.620.96 и 

въздушна мрежа НН до ШК-4 до ПИ 72624.920.96, до ПИ 72624.447.41, град Добрич“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 11: 

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

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

 I. Одобрява техническо задание с приложения предварителен проект на трасе.  

 Дава съгласие за провеждане на трасе за външно електрозахранване в ПИ  ПИ 

72624.620.37 и ПИ 72624.447.60 по действащата Кадастрална карта на град Добрич. 

Разрешава изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за 

елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните 

територии ПИ 72624.620.37 и ПИ 72624.447.60 в землището на град Добрич за обект: 

„Изграждане на кабелна линия НН от ТП „193“ до касета ШК-4 пред ПИ 72624.620.96 и 

въздушна мрежа НН до ШК-4 до ПИ 72624.920.96, до ПИ 72624.447.41, град Добрич“.  

 Да бъде представено становище от РИОСВ Варна, при внасянето на ПУП-ПП за 

процедиране и одобряване. 

 Същият да бъде представен в два екземпляра на хартиен носител и в цифров вид 

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

съдържанието на устройствените планове. Техническият носител да съдържа и файл във 

формат PDF.  

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

Закона действия.   

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА     

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:           (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:        (п) 

                            (Велка Тонева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) 

за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните 

територии за ПИ 72624.497.54 и ПИ 72624.497.20 в землището на град Добрич за обект: 

„Довеждащ водопровод от уличен водопровод; Зърнобаза – Силозно складово стопанство, 

склад за семена и ПРЗ, трафопост и колонка за дизелово гориво в ПИ 72624.497.20“ в 

землището на град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 12: 

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

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

 I. Одобрява техническо задание с приложения предварителен проект на трасе.  

 Дава съгласие за провеждане на трасе за водопровод ПИ 72624.497.54 по 

действащата Кадастрална карта на град Добрич. 

 Разрешава изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-

ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните 

територии за ПИ 72624.497.54 и ПИ 72624.497.20 в землището на град Добрич за обект: 

„Довеждащ водопровод от уличен водопровод; Зърнобаза – Силозно складово стопанство, 

склад за семена и ПРЗ, трафопост и колонка за дизелово гориво в ПИ 72624.497.20“ в 

землището на град Добрич  

 Да бъде представено становище от РИОСВ Варна, при внасянето на ПУП-ПП за 

процедиране и одобряване. 

Същият да бъде представен в два екземпляра на хартиен носител и в цифров вид върху 

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

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

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

Закона действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.295.11, по кадастралната карта на град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 13: 

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

124а, ал. 1 от ЗУТ,  

 I. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване 

(ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.295.11, по кадастралната карта на град Добрич, за промяна 

предназначението му „за Промишлена и складова дейност“, с ново, ниско, свободно 

застрояване, с ограничителни линии на 25,00 м от границата към пътя от северозапад, на 

5,00 м от пътя от запад и на нормативно определените отстояния от вътрешните граници, 

с устройствени показатели: Пл.застр. ≤80%, Кинт ≤2,0 и Пл.озел. ≥20%, съгласно 

приложената скица-предложение по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ.  

 Предложението е в съответствие с действащия ОУПО град Добрич – ПИ 

72624.295.11, по действащата КК, попада извън СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ на града, в 

ТЕРЕНИ С ДОПУСТИМА СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО.  

 Изработеният ПУП-ПЗ 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 във формат PDF.  

 Да бъдат представени становища от “Електроразпределение – Север” АД клон град 

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

одобряване. 

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

Закона, действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:                (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

на ПИ 72624.904.146, местност „Гаази баба” в землището на град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 14: 

 

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

124а, ал. 1 от ЗУТ:  

 I. Разрешава изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване 

(ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.146, местност „Гаази баба” в землището на град Добрич, за 

промяна предназначението му „за Жилищно строителство“ с ново, ниско, свободно 

застрояване с ограничителни линии на 5,00 м от границата към пътя и на нормативно 

определените отстояния от вътрешните граници, с устройствени показатели: Н ≤ 7,00 м, 

Пл.застр. ≤ 40%, Кинт ≤ 0,8 и Пл.озел. ≥ 50%, съгласно приложената скица-предложение 

по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ.  

 Предложението е в съответствие с действащия ОУПО град Добрич – ПИ 

72624.904.146, по действащата КК, попада извън СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ на града, в 

УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ВИЛЕН ОТДИХ „Ов“.  

 Изработеният ПУП-ПЗ 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 във формат PDF. 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

Вярно с оригинала! 

Снел преписа:   

    (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработването на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) 

за ПИ 72624.2.997, в землището на град Добрич.   

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 15: 

 

 Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124 

от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ:  

 

 I. Разрешава изработването на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план 

(ОУПО) град Добрич, за ПИ 72624.2.997 в землището на град Добрич, (от територия 

„ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ – ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ” в зона „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА 

ЗА ВИЛЕН ОТДИХ - Ов”).  

 Да бъде представено решение на РИОСВ Варна за ЧИ на ОУПО. 

 Изработеното ЧИ да бъде представено 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 във формат PDF.  

 

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

Закона действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Одобряване на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) 

град Добрич, с обхват ПИ 72624.615.9059 по КККР на град Добрич. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 16: 

 

 Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, 

ал. 6 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 103, ал. 4 от ЗУТ:  

 

 I. Oдобрява Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община 

(ОУПО) град Добрич, с обхват ПИ 72624.615.9059 по КККР на град Добрич, отреден за 

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

Добрич, за промяна от територия „Озеленени терени за широко обществено ползване” в 

зона „Оо – устройствена зона за общественообслужващи дейности“, с устройствени 

параметри Пл.застр. ≤ 20%, Кинт ≤ 0,2  и Пл.озел. ≥ 40% и начин на застрояване – 

свободно. 

 

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

Закона, действия.. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:     (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработването на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) и 

Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 72624.134.78, в 

землището на град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 17: 

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

  I. На основание чл. 124 от ЗУТ, във връзка с чл. 134 ал. 3 от ЗУТ, изработването на 

Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич, за ПИ 

72624.134.78 в землището на град Добрич, на основание чл. 134, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 134, ал. 

3 от ЗУТ, за промяна отреждането му от „ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ – ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ” в 

„УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ – Пп ”. 

 Да се представи решение на РИОСВ Варна за ЧИ на ОУПО. 

 Изработеното ЧИ да бъде представено 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 във 

формат PDF.  

 II. Дава съгласие на „МЕДЖИК ФЛЕЙМ“ ЕООД, в качеството на заинтересовани лица, да 

изработят и процедират Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) 

град Добрич, за ПИ 72624.134.78 в землището на град Добрич, за своя сметка.  

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

Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.134.78, в землището на 

град Добрич, за промяна предназначението на земеделската земя в „за ПСД”, с предвидено ново, 

ниско, свободно застрояване, указано в ограничителни линии на отстояния от имотните граници, 

съгласно коригираната скица-предложение, с устройствени показатели: Пл.застр. ≤40%, Н ≤15,00м, 

Кинт. ≤2,0 и Пл.озел. ≥20%.  

 Изработеният ПУП-ПЗ 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 

във формат PDF.  

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

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

„ВиК Добрич“ АД, при внасянето на ПУП-ПЗ за процедиране и одобряване. 

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

действия. 

  

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разрешаване изработването на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) и 

Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 72624.902.144, местност 

„Гаази баба” в землището на град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 18: 

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

 I. На основание чл. 124 от ЗУТ, във връзка с чл. 134 ал. 3 от ЗУТ, изработването на 

Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич, за ПИ 

72624.902.144, местност „Гаази баба” в землището на град Добрич, за промяна отреждането му от 

„ЗЕМЯ БЕЗ ПРАВО НА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО” в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА 

ВИЛЕН ОТДИХ „Ов“. 

 Да се представи решение на РИОСВ Варна и становище от ДП „НАЦИОНАЛНА 

КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ за ЧИ на ОУПО. 

 Изработеното ЧИ да бъде представено 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 във 

формат PDF.  

 II. Дава съгласие на Петър Василев Алексиев, в качеството на заинтересовано лице, да 

изработи и процедира Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) 

град Добрич, за ПИ 72624.134.78 в землището на град Добрич, за своя сметка. 

 III. На основание чл. 124а, ал. 1 и 5, чл. 12, ал. 2 и чл. 59, ал. 1 от ЗУТ - изработване на 

Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.902.144, за промяна 

предназначението на земеделската земя „за жилищно строителство”, с предвидено ново, ниско, 

свободно застрояване, указано в ограничителни линии на отстояния от имотните граници, съгласно 

скицата-предложение, с устройствени показатели: Пл.застр ≤40%, Н ≤7,00м, Кинт ≤0,8 и Пл.озел. 

≥50%. 

 Изработеният ПУП-ПЗ 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 

във формат PDF.  

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

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

„ВиК Добрич“ АД, при внасянето на ПУП-ПЗ за процедиране и одобряване. 

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

действия.  

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Даване на съгласие за изработване на изменение на Подробен устройствен план – план за 

регулация (ПУП-ПР) за УПИ VI –„за озеленяване“, кв. 815, по плана на Централна градска 

част, град Добрич. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 19: 

 

 Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от  ЗМСМА и чл. 134, 

ал. 2, т. 6 и чл. 131, ал. 1 от ЗУТ:  

 

 I. Дава съгласие за изработване на изменение на ПУП-ПР за за УПИ VI –„за 

озеленяване“, кв. 815, по плана на Централна градска част, град Добрич, съгласно 

приложената скица-предложение. 

 ПУП-ПР да бъде съгласуван от Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. 

Добрич, съгласно изискванията на чл. 65 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за 

съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните 

регистри, преди внасянето му за процедиране и одобряване в Община град Добрич. 

 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 във формат PDF.  

 

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

Закона действия.  

 

 ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Формиране на паралелки в ОУ „Йордан Йовков“ и в ОУ „Христо Смирненски” с по-малък 

брой ученици от минималния норматив. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 20: 

 

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

във връзка с  чл. 68, ал.1, т. 2 и ал. 2, 5 и 8 от Наредбата за финансиране на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование разрешава,  по изключение от 

минималния брой на учениците 

 

1. Формиране в ОУ „Йордан Йовков“ през учебната 2021/2022 година на една 

паралелка във II клас с 14 ученика, в III клас с 15 ученика и в XII клас – професионална 

паралелка с 12 ученика. 

 

2. Формиране в ОУ „Христо Смирненски“ през учебната 2021/2022 година на една 

паралелка в IV „б” клас с 13 ученика, в V „а” клас с 16 ученика, в V „б” клас с 14 ученика, 

в VI „б” клас с 14 ученика и в VII „б”клас със 17 ученика. 

 

3. Финансирането да се извършва в рамките на делегирания бюджет на училищата 

по единни разходни стандарти. 

. 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

    (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на 

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – II – ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК 

124140780. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 21: 

 

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

ТЗ, съгласно чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 69, ал. 2 от 

Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия във връзка с Наредба №9 

от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 

управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и чл. 11, ал. 2, чл. 12 

и Приложение №1 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на 

собственост на Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в 

капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с 

нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, Общински съвет град 

Добрич: 

 

 1. Открива процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на 

„Диагностично-консултативен център – II – Добрич” ЕООД град  Добрич, с ЕИК: 

124140780, който да се проведе на три етапа: 

 - Проверка на съответствието на представените документи с предварително 

обявените изисквания. 

 - Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното 

заведение за тригодишен период. 

 - Събеседване с кандидатите. 

 До третия етап на конкурса (събеседване) се допускат кандидати, получили 

средноаритметична оценка на представената програма не по-ниска от мн. добър 4,50. 

 

 2. Определя минимални изисквания към кандидатите, които могат да бъдат 

български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация 

Швейцария:  

 2.1 Да са физически лица, които притежават образователно-квалификационна 

степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, с придобита специалност, 

и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна 

степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна 



степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 

от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт; 

 2.2 Да имат най – малко 5 години професионален опит като лекар, съответно лекар 

по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-

квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, да имат 

придобита специалност; 

 2.3 Да не са поставени под запрещение;  

 2.4 Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са 

реабилитирани;  

 2.5 Да не са лишени от правото да заемат длъжността Управител на публично 

предприятие;  

 2.6 Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено 

отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали 

неудовлетворени кредитори;  

 2.7 Да не са били член на управителен или контролен орган на дружество, 

съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години 

преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;  

 2.8 Да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по 

права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до 

втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и 

контрол на същото публично предприятие;  

 2.9 Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от 

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество, да не са членове на политически кабинет и секретар на община;  

 2.10 Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;  

 2.11 Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с 

ограничена отговорност;  

 2.12 Да не са управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго 

публично предприятие;  

 2.13 Да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството; 

 2.14 Забраните по т. 2.10 и 2.11 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с 

дейността на дружеството; 

 2.15 Не могат да бъдат управители и изпълнителни членове на съветите на 

директорите и на управителните съвети лица, които работят по служебно или по трудово 

правоотношение, освен като преподаватели във висше училище и/или като лекари или 

лекари по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните 

заведения. 

 

 3. Определя необходимите документи за участие в конкурса:  

 3.1 Заявление за участие в конкурса – свободен текст;  

 3.2 Мотивационно писмо; 

 3.3 СV /Автобиография/; 

 3.4 Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование и 

квалификация. Квалификация по здравен мениджмънт се удостоверява чрез представяне 

на един от документите, визирани в §3 от заключителните разпоредби на Наредба №9 от 

26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 

на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения; 

 3.5 Документ, удостоверяващ придобит професионален опит (трудова книжка, 

служебна книжка, осигурителна книжка  и др.);  

 3.6  Декларация, че са налице условията по т. 2.3 – т. 2.15 

 3.7 Препоръка от последната месторабота, освен за кандидатите, които досега са 

заемали длъжността. 



 3.8 Програма за развитието и дейността на „Диагностично-консултативен център – 

II – Добрич” ЕООД за тригодишен период. Програмата се представя в 5 /пет/ еднообразни 

екземпляра. 

 3.8.1 Програмата следва да включва най-малко следното съдържание: 

 – анализ и оценка на състоянието и дейността на „Диагностично-консултативен 

център – II – Добрич” ЕООД; 

 – тенденции и възможности за развитие на „Диагностично-консултативен център – 

II – Добрич” ЕООД; 

 – определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в 

управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на 

„Диагностично-консултативен център – II – Добрич” ЕООД; 

 – приложимост и етапи за реализацията на програмата. 

 

 4. На основание чл. 7 от Наредба №9 от 26.06.2000 г., към заявлението се прилагат 

два отделни плика, със съдържание както следва: 

 - Плик №1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на 

кандидатите с изискванията за участие; 

 - Плик №2 съдържа програмата за развитието и дейността на „Диагностично-

консултативен център – II – Добрич” ЕООД за тригодишен период. 

 

 5.  Лечебното заведение ще предостави на кандидатите за участие в конкурса 

документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на 

персонала, в срока определен при обявяване на конкурса, след отправено писмено искане в 

Центъра на услуги и информация в Община град Добрич и получено Удостоверение за 

предоставена възможност за посещение на дружеството. Предоставянето на документите 

ще се извършва в „Диагностично-консултативен център – II – Добрич” ЕООД. 

 

 6. Определя критериите за оценка на програмите на кандидатите:  

 6.1 Степен на реална приложимост на поставените цели и задачи на лечебното 

заведение;  

 6.2 Съответствие на проекта с нормативната уредба; 

 6.3 Съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и 

с предмета на дейност; 

 6.4 Анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели; 

 6.5 Съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното 

заведение; 

 6.6 Логическа структура на разработката; 

 6.7 Степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания. 

 

 7. Определя комисия за организиране и провеждане на конкурса, както следва: 

 Председател: Заместник кмет на Община град Добрич 

 Секретар: Правоспособен юрист от Общинска администрация 

и членове:     

 Общински съветник – д-р Хасан Ефраимов 

 Общински съветник – д-р Ивайло Петев 

 Представител на Регионална здравна инспекция – Добрич. 

 Въз основа на решението на Общинския съвет за откриване на конкурса, Кмета 

издава Заповед, в която определя поименния състав на комисията. 

 

 8. Определя темата, предмет на събеседване с кандидатите: „Място и роля на 

лечебното заведение в предоставяне на здравни услуги в региона, повишаване качеството 

на медицинско обслужване, финансова политика, бъдещо развитие“. 



 

 9. На основание чл. 3, ал. 3 от Наредба №9 от 26.06.2000 г. на МЗ, утвърждава 

проект на Договор за възлагане на управлението, съгласно Образец №7 към Приложение 

№1 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община 

град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на 

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

договори за съвместна дейност. 

 

 10. В 7-дневен срок от влизане в сила на решението, обявата за конкурса да се 

публикува в един централен и един местен вестник и на официалната Интернет страница 

на Община град Добрич.  

 

 11. Документите на кандидатите за участие в конкурса се приемат в 30-дневен срок 

след публикуване на обявата, в Деловодството на Община град Добрич. 

 

 12. Проверка от комисията на съответствие на представените документи с 

предварително обявените изисквания, представяне на програмите за развитие и дейността 

на лечебното заведениe и събеседване с допуснатите кандидати, ще се състои на датата, 

часа и мястото, определени при обявяване на конкурса. 

  

 13. Назначава д-р Валери Веселинов Тодоров за временен управител на 

„Диагностично-консултативен център – II – Добрич” ЕООД град  Добрич, с ЕИК: 

124140780, считано от 18.10.2021 г. до приключване на конкурса за избор на управител на 

дружеството и вписването му като Управител в Търговския регистър.  

 

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

действия.   

  

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:       

    (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „ЦПЗ Д-Р П. 

СТАНЧЕВ – ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК: 000851111. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 22: 

 

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

ТЗ, съгласно чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 69, ал. 2 от 

Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия във връзка с Наредба №9 

от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 

управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и чл. 11, ал. 2, чл. 12 

и Приложение №1 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на 

собственост на Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в 

капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с 

нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, Общински съвет град 

Добрич: 

 

 1. Открива процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Център 

за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД, с ЕИК: 000851111, който да се 

проведе на три етапа: 

 - Проверка на съответствието на представените документи с предварително 

обявените изисквания. 

 - Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното 

заведение за тригодишен период. 

 - Събеседване с кандидатите. 

 До третия етап на конкурса (събеседване) се допускат кандидати, получили 

средноаритметична оценка на представената програма не по-ниска от мн. добър 4,50. 

 

 2. Определя минимални изисквания към кандидатите, които могат да бъдат 

български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация 

Швейцария:  

 2.1 Да са физически лица, които притежават образователно-квалификационна 

степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, с придобита специалност, 

и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна 

степен „магистър“ по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна 



степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 

от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт; 

 2.2 Да имат най – малко 5 години професионален опит като лекар, съответно лекар 

по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно – 

квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, да имат 

придобита специалност; 

 2.3 Да не са поставени под запрещение;  

 2.4 Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са 

реабилитирани;  

 2.5 Да не са лишени от правото да заемат длъжността Управител на публично 

предприятие;  

 2.6 Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено 

отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали 

неудовлетворени кредитори;  

 2.7 Да не са били член на управителен или контролен орган на дружество, 

съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години 

преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;  

 2.8 Да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по 

права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до 

втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и 

контрол на същото публично предприятие;  

 2.9 Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от 

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество, да не са членове на политически кабинет и секретар на община;  

 2.10 Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;  

 2.11 Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с 

ограничена отговорност;  

 2.12 Да не са управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго 

публично предприятие;  

 2.13 Да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството; 

 2.14 Забраните по т. 2.10 и 2.11 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с 

дейността на дружеството; 

 2.15 Не могат да бъдат управители и изпълнителни членове на съветите на 

директорите и на управителните съвети лица, които работят по служебно или по трудово 

правоотношение, освен като преподаватели във висше училище и/или като лекари или 

лекари по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните 

заведения. 

 

 3. Определя необходимите документи за участие в конкурса:  

 3.1 Заявление за участие в конкурса – свободен текст;  

 3.2 Мотивационно писмо; 

 3.3 СV /Автобиография/; 

 3.4 Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование и 

квалификация. Квалификация по здравен мениджмънт се удостоверява чрез представяне 

на един от документите, визирани в §3 от заключителните разпоредби на Наредба №9 от 

26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 

на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения; 

 3.5 Документ, удостоверяващ придобит професионален опит (трудова книжка, 

служебна книжка, осигурителна книжка  и др.);  

 3.6  Декларация, че са налице условията по т. 2.3 – т. 2.15 

 3.7 Препоръка от последната месторабота, освен за кандидатите, които досега са 

заемали длъжността. 



 3.8 Програма за развитието и дейността на „Център за психично здраве д-р П. 

Станчев – Добрич” ЕООД за тригодишен период. Програмата се представя в 5 /пет/ 

еднообразни екземпляра. 

 3.8.1 Програмата следва да включва най-малко следното съдържание: 

 – анализ и оценка на състоянието и дейността на „Център за психично здраве д-р П. 

Станчев – Добрич” ЕООД; 

 – тенденции и възможности за развитие на „Център за психично здраве д-р П. 

Станчев – Добрич” ЕООД; 

 – определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в 

управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на „Център за 

психично здраве д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД; 

 – приложимост и етапи за реализацията на програмата. 

 

 4. На основание чл. 7 от Наредба №9 от 26.06.2000 г., към заявлението се прилагат 

два отделни плика, със съдържание както следва: 

 - Плик №1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на 

кандидатите с изискванията за участие; 

 - Плик №2 съдържа програмата за развитието и дейността на „Център за психично 

здраве д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД за тригодишен период. 

 

 5.  Лечебното заведение ще предостави на кандидатите за участие в конкурса 

документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на 

персонала, в срока определен при обявяване на конкурса, след отправено писмено искане в 

Центъра на услуги и информация в Община град Добрич и получено Удостоверение за 

предоставена възможност за посещение на дружеството. Предоставянето на документите 

ще се извършва в „Център за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД. 

 

 6. Определя критериите за оценка на програмите на кандидатите:  

 6.1 Степен на реална приложимост на поставените цели и задачи на лечебното 

заведение;  

 6.2 Съответствие на проекта с нормативната уредба; 

 6.3 Съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и 

с предмета на дейност; 

 6.4 Анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели; 

 6.5 Съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното 

заведение; 

 6.6 Логическа структура на разработката; 

 6.7 Степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания. 

 

 7. Определя комисия за организиране и провеждане на конкурса, както следва: 

 Председател: Заместник кмет на Община град Добрич 

 Секретар: Правоспособен юрист от Общинска администрация 

и членове:     

 Общински съветник – д-р Хасан Ефраимов 

 Общински съветник – д-р Камелия Койчева 

 Представител на Регионална здравна инспекция - Добрич. 

 Въз основа на решението на Общинския съвет за откриване на конкурса, Кмета 

издава Заповед, в която определя поименния състав на комисията. 

 

 8. Определя темата, предмет на събеседване с кандидатите: „Място и роля на 

лечебното заведение в предоставяне на здравни услуги в региона, повишаване качеството 

на медицинско обслужване, финансова политика, бъдещо развитие“. 



 9. На основание чл. 3, ал. 3 от Наредба №9 от 26.06.2000 г. на МЗ, утвърждава 

проект на Договор за възлагане на управлението, съгласно Образец №7 към Приложение 

№1 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община 

град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на 

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

договори за съвместна дейност. 

 

 10. В 7-дневен срок от влизане в сила на решението, обявата за конкурса да се 

публикува в един централен и един местен вестник и на официалната Интернет страница 

на Община град Добрич.  

 

 11. Документите на кандидатите за участие в конкурса се приемат в 30-дневен срок 

след публикуване на обявата, в Деловодството на Община град Добрич. 

 

 12. Проверка от комисията на съответствие на представените документи с 

предварително обявените изисквания, представяне на програмите за развитие и дейността 

на лечебното заведениe и събеседване с допуснатите кандидати, ще се състои на датата, 

часа и мястото, определени при обявяване на конкурса. 

  

 13. Назначава д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева за временен управител на 

„Център за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД, с ЕИК: 000851111, считано 

от 25.10.2021 г. до приключване на конкурса за избор на управител на дружеството и 

вписването му като Управител в Търговския регистър.  

 

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

действия. 

 
 
 

 ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Представяне на писмен отчет за дейността на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН 

ЦЕНТЪР – I – ДОБРИЧ“ ЕООД, ЕИК 124140855 за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 23: 

 

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

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

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

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

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

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

Добрич” ЕООД за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. 

 

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

   

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:       

     (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Представяне на писмен отчет за дейността на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН 

ЦЕНТЪР – II – ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК: 124140780 за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 24: 

 

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

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

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

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

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

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

Добрич” ЕООД за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. 

 

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

  

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:       

     (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Представяне на писмен отчет за дейността на „ЦПЗ Д-Р П. СТАНЧЕВ – ДОБРИЧ” ЕООД, 

ЕИК: 000851111 за периода 01.01.2021г. – 30.06.2021г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 25: 

 

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

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

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

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

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

информация писмения отчет за дейността на „Център за психично здраве д-р П. Станчев – 

Добрич” ЕООД за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. 

 

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

   

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:        

    (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

периода 01.01.2021г. – 30.06.2021г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 26: 

 

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

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

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

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

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

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

30.06.2021 г. 

 

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

  

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:        

    (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

ЕИК: 202966915 за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 27: 

 

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

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

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

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

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

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

периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. 

 

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

  

 

ГЛАСУВАЛИ: 

 „ЗА“ - 23; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 6. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:        

    (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

834052321 за периода 01.01.2021г. – 30.06.2021г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 28: 

 

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

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

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

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

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

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

01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. 

 

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

   

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:        

    (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Назначаване на временен управител на „ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК: 834052321. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 29: 

 

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

ТЗ и съгласно чл. 12 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на 

собственост на Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в 

капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с 

нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, Общински съвет град 

Добрич: 

 

 1. Назначава Сотир Димитров Попчев за временен управител на „Жилфонд-инвест” 

ЕООД град Добрич, с ЕИК: 834052321, считано от 16.09.2021 г. до приключване на 

конкурса за избор на управител на дружеството и датата на вписване на новия Управител в 

Търговския регистър на Агенция по вписванията. 

 

 2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да сключи договор за управление с 

избрания временен управител за определения срок.   

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:        

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

124140855 за закупуване на дълготраен материален актив. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 30: 

 

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

20 във връзка с чл. 18, ал. 2, от Наредба за условията и реда за упражняване на правата на 

собственост на Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в 

капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с 

нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност: 

 

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

Добрич ЕИК:124140855 да закупи дълготраен материален актив – специализиран 

медицински монитор, с обща прогнозна стойност до 3 000 лв. без включен ДДС. 

  

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

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

  

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:        

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Кандидатстване с проект за създаване на енергийно независима сграда на територията на 

общината, като част от интегриран мулти-национален проект „Иновации и зелена енергия 

за енергийно автономни сгради в европейските общини“, с източник на финансиране 

програма LIFE 2021 г. – 2027 г. 

 

 

 

 

 

След обсъжданията, с 12 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 15 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” докладната записка относно кандидатстване с проект за създаване 

на енергийно независима сграда на територията на общината, като част от интегриран 

мулти-национален проект „Иновации и зелена енергия за енергийно автономни сгради в 

европейските общини“, с източник на финансиране програма LIFE 2021 г. – 2027 г. НЕ БЕ 

ПРИЕТА. 

 

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:        

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.609.1405, по КККР на гр. 

Добрич, находящ се на ул. „Климент Охридски“ №15. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 32: 

 І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, 

ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва Програмата за управление и 

разпореждане в част ІІ. Обхват и съдържание на програмата, точка 7. Прекратяване на 

съсобственост: за дворно място с площ 37.00 кв. м, представляващо 37/427 кв. м в идеални 

части от поземлен имот с идентификатор 72624.609.1405, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Добрич,  находящ се на ул. „Климент Охридски“ №15.  

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

ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 53, ал. 1, т. 3 

от НРПУРОИ дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич 

от една страна и Калинка Илиева Андонова, от друга страна, чрез продажба частта на 

Общината, а именно дворно място с площ 37.00 кв. м, представляващо 37/427 кв. м в 

идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.609.1405, по кадастралната карта 

и кадастралните регистри на гр. Добрич, находящ се в гр. Добрич, ул. „Климент Охридски“ 

№15, за сумата от 5 640.00 (Пет хиляди шестстотин и четиридесет) лв., или 152.43 лв./кв. м 

без включен ДДС.  

 Данъчната оценка на частта на Общината е 832.50 (Осемстотин тридесет и два, и 

0.50) лева. 

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

действия.     

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:        

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.602.554, по КККР на гр. 

Добрич, находящ се на ул. „Петър Берон“ №37 в кв. „Рилци“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 33: 

 

 І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, 

ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва Програмата за управление и 

разпореждане в част ІІ. Обхват и съдържание на програмата, точка 7. Прекратяване на 

съсобственост: за дворно място с площ 35.00 кв. м, представляващо 35/1187 кв. м в 

идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.602.554 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Добрич, находящ се в кв. Рилци, ул. „Петър Берон“ №37.  

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

ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 53, ал. 1, т. 3 

от НРПУРОИ дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич 

от една страна и Росен Петков Георгиев, от друга страна, чрез продажба частта на 

Общината, а именно дворно място с площ 35.00 кв. м, представляващо 35/1187 кв. м в 

идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.602.554, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр.Добрич, находящ се в гр. Добрич, ул. „Петър Берон“ №37, за 

сумата от 1044.00 (Хиляда четиридесет и четири) лв., или 29.83 лв./кв. м без включен ДДС.  

 Данъчната оценка на частта на Общината е 375.70 (Триста седемдесет и пет, и 0.70) 

лева. 

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

действия.     

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

 „ЗА“ - 25; „ПРОТИВ“ - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 5. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:        

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 

72624.904.374 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич (земеделска 

земя), находящ се в м. „Гаази Баба“ 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 34: 
 

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

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

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

Прекратяване на съсобственост със следния имот: 

 - Част от Поземлен имот с идентификатор 72624.904.374 по КККР на град Добрич с 

площ 53.00 кв. м, целият с площ 913.00 кв. м, находящ се в местността „Гаази Баба”, с трайно 

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

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

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

Общински съвет град Добрич дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община 

град Добрич и Стоян Димитров Киров в ПИ 72624.904.374 по кадастралната карта и 

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

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

поземления имот е от 16.08.2021 г., с площ 913.00 кв. м, с трайно предназначение на 

територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, номер по предходен план 1771, 

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

кв. м, представляваща 53/913 (петдесет и три от деветстотин и тринадесет) кв. м в идеални 

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

№5570/11.08.2021 г., вписан под номер №146, Том XVIII, вх. рег. номер №6868/13.08.2021 г. в 

Служба по вписванията град Добрич, за сумата от 1 183.00 (хиляда сто осемдесет и три) лева, 

или 22.32 лв./кв. м. 

 Прехвърлянето на правото на собственост върху земеделска земя представлява 

освободена доставка по смисъла на чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност.  

 Данъчната оценка на общинската част от имота е 20.70 (двадесет и 0.70) лева.  

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

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

 „ЗА“ - 23; „ПРОТИВ“ - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 5. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

ПРОТОКОЛЧИК:       (п) 

                     (Велка Тонева)  

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:        

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в Професионална 

гимназия по аграрно стопанство град Добрич 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 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. 6 и ал. 8 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 имот публична общинска 

собственост – помещение в Професионална гимназия по аграрно стопанство, находящо се 

в приземния етаж от масивна триетажна сграда (учебен корпус) с идентификатор 

72624.611.176.20, за бюфет с площ 40,84 кв. м, с начална тръжна цена 205,02 лева на месец 

и 20% ДДС.   

 Срок за отдаване под наем – 10 (десет) години. 

 На основание чл. 21, ал. 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество през месеците юли и август наемателите, които 

осъществяват търговска дейност на територията на общински детски градини, училища и 

центрове за подкрепа на личностно развитие, в които временно е преустановена учебната 

дейност, заплащат за тези месеци 50% от наемната цена, определена в договора за наем 

 Имотът е актуван с акт за публична общинска собственост АОС №5289 от 

29.11.2016 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“ - 31; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:       (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в Дом за стари хора, за 

поставяне на автомат за сладолед 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 36: 

 

 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, представляващ: 

 - част от фоайе на първи етаж в Дом за стари хора, находящ се в местност „Гаази 

баба“, ул. „Първи път“ №2 с площ 2,50 кв. м, с начална тръжна цена 109,95 лева на месец и 

20% ДДС, за поставяне на автомат за сладолед. 

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

 Имотът е актуван с акт за публична общинска собственост АОС №4765/15.02.2012 

г. 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:        

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост по чл. 56 от ЗУТ, за 

поставяне на автоматична пощенска станция 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 37: 

 

 1. 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 автоматична пощенска станция с площ 

2,50 кв. м по одобрен модел, пред УПИ III, кв. 121 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ по ул. „Отец 

Паисий“, южно от спирка, съгласно скица и виза от главния архитект на Община град 

Добрич, на основание чл. 56 от ЗУТ, с начална тръжна цена 38,90 лева месечно; 

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

Срок за отдаване под наем – 5 години. 

 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) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:        

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков” №5 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 38: 

 

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

чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 19, ал. 1 и 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, както следва: 

 

 1. Кабинет №104, на първи етаж в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. 

„Димитър Петков“ №5 с площ 15,00 кв. м, с начална тръжна цена 146,55 лева на месец и 

20% ДДС, за лекарски кабинет; 

 

 2. Кабинет №218, на втори етаж 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; 

 

 3. Кабинет №308, на трети етаж в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. 

„Димитър Петков“ №5 с площ 15,00 кв. м, с начална тръжна цена 146,55 лева на месец и 

20% ДДС, за стоматологичен кабинет; 

 

 4. Кабинет №321, на трети етаж 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 кабинетите, където е налично оборудване 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. 

 

 5. Кабинет №101 (част от рентгенова лаборатория), на първи етаж в сграда с 

идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ №5 с обща площ 25,05 кв. м, (от 

които 11,25 кв. м – процедурно помещение и 13,80 кв. м – съблекалня/фотолаборатория) с 

начална тръжна цена 141,51 лева на месец и 20% ДДС, за рентгенов кабинет. 

 Срок за отдаване под наем – 10 (десет) години. 

 

 Цените на кабинетите с №№104, 218, 308 и 321 са определени съгласно приложение 

№1 към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество за лекарски, стоматологични кабинети с базисна наемна цена 9,77 лева/кв. 

м/месец без ДДС, а за кабинет №101 като процедурното помещение с площ 11,25 кв. м е 

изчислено по цена за лекарски, стоматологични кабинети 9,77 лева/кв. м/месец без ДДС, а 

помещението за съблекалня/фотолаборатория по цена за услуги 2,29 лева/кв. м/месец без 

ДДС. 

 

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

27.12.2007 година. 

 

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

 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:        

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, „Кръчма“ в АЕМО „Стария 

Добрич“, град Добрич 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 39: 
 

 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 4 „АЕМО Стария Добрич“ се добавя помещение в АЕМО 

„Стария Добрич“ – „Kръчма“ находящо се в УПИ I, квартал №119 по действащия ПУП-

ПРЗ на Централна градска част, с площ 175,50 кв. м и изби с площ 62,90 кв. м с 

предназначение – заведение за хранене и развлечение. 

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

чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост 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“ – „Kръчма“ 

находящо се в УПИ I, квартал №119 по действащия ПУП-ПРЗ на Централна градска част  с 

обща площ 238,40 кв. м, от които 175,50 кв. м – „Кръчма“ и 62,90 кв. м – „Изби“, съгласно 

точка 3 (Вид и описание на имота) от акт за публична общинска собственост 

№2144/21.04.2003 г. 

 Месечна начална наемна тръжна цена 1714,10 лева без ДДС или обща цена на месец 

в размер на 2056,91 лева с ДДС, за заведение за хранене и развлечение. 

 Срок за отдаване под наем – 10 (десет) години. 

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:  

 Сезонната тераса в непосредствена близост до имот „Кръчма“ не е предмет на 

настоящото решение. 

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

действия по изпълнението на настоящото решение.   

 
 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:           (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

общинската собственост, ПИ 72624.612.245. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 40: 

 

 1. 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 Годишната програма за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост в част ІІ. Обхват и съдържание на 

програмата, точка 6. Продажба на общински имоти: за УПИ IV в кв. 1508, предвиден за 

обществено и делово обслужване, по ПУП-ПРЗ на ЖК „Иглика“, с идентификатор 

72624.612.245, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добрич, целият с 

площ от 358.00 кв. м. 

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

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

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

тайно наддаване и одобрява предложената начална тръжна цена на следния имот: 

 - Поземлен имот с идентификатор 72624.612.245 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 05.07.2021 г., идентичен с УПИ ІV в кв. 1508, 

предвиден „За обществено и делово обслужване“ по ПУП-ПРЗ, приет и одобрен с Решение 

№35-3/29.06.2010 г. на Общински съвет гр. Добрич, с площ 358.00 (триста петдесет и осем) 

кв. м, находящ се на ул. „Зорница“ в град Добрич, актуван с АОС №5564/09.07.2021 г., 

вписан под №122, том ХV, вх. рег. №5736/16.07.2021 г. в Службата по вписванията град 

Добрич, при начална тръжна цена: 41 000,00 (четиридесет и една хиляди) лева, без 

включен ДДС. 

 Данъчната оценка на имота 5 034,20 (пет хиляди тридесет и четири, и 0,20) лева. 

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

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

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:        

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за продажба на общински жилища – апартаменти. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 41: 

 

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

чл. 8, ал. 9, т. 2 от ЗОС допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост за 2021 г., като в част ⅠⅠ. Обхват и Съдържание на програмата се 

допълва в т. 6.3 Продажба на жилищни имоти – апартаменти  със следните жилища: 

                  т. 202 бул. „Русия“ бл. 49,  ет. 1, ап. 1 

                  т. 203 жк „Балик“ бл. 55, вх. В, ет. 5, ап. 15 

                  т. 204 жк „Балик“ бл. 7, вх. А, ет. 3, ап. 9 

 

  

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 №1 (едно), със застроена площ 70,32 (седемдесет цяло  

тридесет и две стотни) кв. м, състоящ се от три стаи, кухня, бокс, сервизно помещение и 

балкони, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 

№72624.614.3228.1.1 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, четири, точка, три, 

две, две, осем, точка, едно, точка, едно) по КККР на град Добрич, одобрена със Заповед 

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

24.08.2021 г., ведно с 1,2366% (едно цяло две хиляди триста шестдесет и шест 

десетохилядни процента) от 1713,57 кв. м в ид. части от общите части на сградата с  

идентификатор №72624.614.3228.1, равняващи се на 21,19 (двадесет и едно цяло и 

деветнадесет стотни) кв. м; 1,2366% (едно цяло две хиляди триста шестдесет и шест 

десетохилядни процента) от 455,31 кв. м отстъпено право на строеж равняващи се на 5,63 

(пет цяло шестдесет и три стотни) кв. м, изба №25-Ⅰ с площ 5,84 (пет цяло осемдесет и 

четири стотни) кв. м, находящ се на адрес: град Добрич, бул. „Русия“ бл. 49, ет. 1 на 

Марийка Маринова Славкова, за сумата от 45 179 (четиридесет и пет хиляди сто 

седемдесет и девет) лева без ДДС. Данъчна оценка на апартамента: 20 667,40 (двадесет 

хиляди шестстотин шестдесет и седем  и 0,40) лева.  



2. АПАРТАМЕНТ №15 (петнадесет), със застроена площ 66,65 (шестдесет и 

шест цяло шестдесет и пет стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизни 

помещения и балкони, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

№72624.618.104.4.54 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, едно, 

нула, четири, точка, четири, точка, пет, четири) по КККР на град Добрич одобрена със 

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

изменение от 24.08.2021 г., ведно с Кич 0.04393 от общите части на сградата с 

идентификатор №72624.618.104.4, представляващи 7,05 (седем цяло и пет стотни) кв. м; 

отстъпено право на строеж – 8,66 (осем цяло шестдесет и шест стотни)  кв. м, изба №15 с 

площ 3,44 (три цяло четиридесет и четири стотни) кв. м, находящ се на адрес: град Добрич, 

жк „Балик“, бл. 55, вх. В, ет. 5 на Росен Маринов Димитров за сумата от 32 125 (тридесет и 

две хиляди сто двадесет и пет) лева, без ДДС. Данъчна оценка на апартамента: 11 790,30 

(единадесет хиляди седемстотин и деветдесет и 0,30) лева. 

3. АПАРТАМЕНТ №9 (девет), със застроена площ 46,57 (четиридесет и шест 

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

и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

№72624.619.481.10.9 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, 

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

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

изменение от 24.08.2021 г., ведно с 0,740% (нула цяло, седемстотин и четиридесет хилядни 

процента) от 794,24 кв. м в ид. части от общите части на сградата с идентификатор 

№72624.619.481.10, равняващи се на 5,88 (пет цяло осемдесет и осем стотни) кв. м; 0,740% 

(нула цяло, седемстотин и четиридесет хилядни процента) от 869,28 кв. м отстъпено право 

на строеж, равняващи се на 6,43 (шест  цяло  четиридесет и три стотни) кв. м, изба №17 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 Марияна Димитрова Колева за сумата от 28 900 (двадесет 

и осем хиляди и деветстотин) лева, без ДДС. Данъчна оценка на апартамента: 7 830,40 

(седем хиляди осемстотин и тридесет и 0,40 ) лева. 

4. АПАРТАМЕНТ №3 (три), със застроена площ 71,45 (седемдесет и едно цяло  

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

балкони, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

№72624.619.201.2.118 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, две, 

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

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

0.02128 от общите части на сградата с идентификатор №72624.619.201.2, представляващи 

8,23 (осем цяло двадесет и три стотни) кв. м и отстъпено право на строеж – 9,04 (девет 

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

кв. м, находящ се на адрес: град Добрич, жк „Балик“, бл. 20, вх. Е, ет. 2 на Жулиета 

Димитрова Атанасова за сумата от 34 554 (тридесет и четири хиляди петстотин петдесет и 

четири) лева, без ДДС. Данъчна оценка на апартамента: 12 179,60 (дванадесет хиляди сто 

седемдесет и девет и 0,60) лева. 

             5. АПАРТАМЕНТ №7 (седем), със застроена площ 42,86 (четиридесет и две цяло, 

осемдесет и шест стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и 

балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №72624.618.247.2.7 

(седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, две, четири, седем, точка, 

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

на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 24.08.2021 г., ведно с 3,277% 

(три цяло двеста седемдесет и седем хилядни процента) от 148,82 кв. м в ид. части от 

общите части на сградата с идентификатор №72624.618.247.2, равняващи се на 4,88  

(четири цяло осемдесет и осем стотни) кв. м; 3,277% (три цяло двеста седемдесет и седем  



хилядни процента) от 228,20 кв. м отстъпено право на строеж, равняващи се на 7,48 (седем  

цяло четиридесет и осем стотни) кв. м, изба №7 с площ 7,65 (седем цяло шестдесет и пет 

стотни) кв. м, находящ се на адрес: град Добрич,  ул. „ ОП. Димитър Ковачев“, №6, вх. А, 

ет. 2 на Антония Емилова Иванова за сумата от 23 465 (двадесет и три хиляди 

четиристотин шестдесет и пет) лева, без ДДС. Данъчна оценка на апартамента: 7 923,60 

(седем хиляди деветстотин двадесет и три и 0,60) лв. 

 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) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:        

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за продажба на имоти (апартаменти) – частна общинска собственост, по реда 

на Закона за общинската собственост. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 42: 

 (Отменено с Решение № 27-28 от 26.10.2021 г. на Общински съвет град Добрич) 

 

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

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

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

тайно наддаване и одобрява предложената начална тръжна цена на следните имоти: 

 - Апартамент със застроена площ 28.91 (двадесет и осем цяло деветдесет и една 

стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухненски бокс, сервизно помещение и балкон, 

представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.611.39.2.16 (седем, 

две, шест, две, четири, точка, шест, едно, едно, точка, три, девет, точка, две, точка, едно, 

шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със 

Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с 0,722% (нула 

цяло седемстотин двадесет и две хилядни процента) от 939,47 кв. м в ид. части от общите 

части на сградата с идентификатор 72624.611.39.2, равняващи се на 6,78 (шест цяло 

седемдесет и осем стотни) кв. м; 0,722% (нула цяло седемстотин двадесет и две хилядни 

процента) от 683,44 кв. м отстъпено право на строеж, равняващи се на 4,93 (четири цяло 

деветдесет и три) кв. м, Изба №205 с площ 2,72 (две цяло седемдесет и две стотни) кв. м. 

Административен адрес на Самостоятелния обект: град Добрич, кв. „Петър Сарийски“ 

№1, ет. 2, ап. 205, актуван с АОС №5383/11.07.2018 г., вписан под номер №182, том ХІІІ, 

вх. рег. №5608/13.07.2018 г. в Службата по вписванията град Добрич и начална тръжна 

цена: 4 997.00 (четири хиляди деветстотин деветдесет и седем) лева, без включен ДДС. 

Данъчната оценка на самостоятелния обект е 2 733,80 (две хиляди седемстотин 

тридесет и три и 0,80) лева. 

- Апартамент със застроена площ 28.91 (двадесет и осем цяло деветдесет и една 

стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухненски бокс, сервизно помещение и балкон, 

представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.611.39.2.38 (седем, 

две, шест, две, четири, точка, шест, едно, едно, точка, три, девет, точка, две, точка, три, 

осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със 

Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с 0,723% (нула 

цяло седемстотин двадесет и три хилядни процента) от 939,47 кв. м в ид. части от общите 

части на сградата с идентификатор 72624.611.39.2, равняващи се на 6,79 (шест цяло 

седемдесет и девет стотни) кв. м; 0,723% (нула цяло седемстотин двадесет и три хилядни 

процента) от 683,44 кв. м отстъпено право на строеж, равняващи се на 4,94 (четири цяло 



деветдесет и четири) кв. м, Изба №405 с площ 2,86 (две цяло осемдесет и шест стотни) кв. 

м. Административен адрес на Самостоятелния обект: град Добрич, кв. „Петър Сарийски“ 

№1, ет. 4, ап. 405, актуван с АОС №5384/11.07.2018 г., вписан под номер №195, том ХІІІ, 

вх. рег. №5609/13.07.2018 г. в Службата по вписванията град Добрич и начална тръжна 

цена: 4 997.00 (четири хиляди деветстотин деветдесет и седем) лева, без включен ДДС. 

Данъчната оценка на самостоятелния обект е 2 737,70 (две хиляди седемстотин 

тридесет и седем и 0,70) лева. 

- Апартамент със застроена площ 28.91 (двадесет и осем цяло деветдесет и една 

стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухненски бокс, сервизно помещение и балкон, 

представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.611.39.2.49 (седем, 

две, шест, две, четири, точка, шест, едно, едно, точка, три, девет, точка, две, точка, четири, 

девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със 

Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с 0,722% (нула 

цяло седемстотин двадесет и две хилядни процента) от 939,47 кв. м в ид. части от общите 

части на сградата с идентификатор 72624.611.39.2, равняващи се на 6,78 (шест цяло 

седемдесет и осем стотни) кв. м; 0,722% (нула цяло седемстотин двадесет и две хилядни 

процента) от 683,44 кв. м отстъпено право на строеж, равняващи се на 4,93 (четири цяло 

деветдесет и три) кв. м, Изба №505 с площ 2,72 (две цяло седемдесет и две стотни) кв. м. 

Административен адрес на Самостоятелния обект: град Добрич, кв. „Петър Сарийски“ 

№1, ет. 5, ап. 505, актуван с АОС №5385/11.07.2018 г., вписан под номер №83, том ХІV, 

вх. рег. №5889/20.07.2018 г. в Службата по вписванията град Добрич и начална тръжна 

цена: 4 997.00 (четири хиляди деветстотин деветдесет и седем) лева, без включен ДДС. 

Данъчната оценка на самостоятелния обект е 2 733,80 (две хиляди седемстотин 

тридесет и три и 0,80) лева. 

- Апартамент със застроена площ 28.91 (двадесет и осем цяло деветдесет и една 

стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухненски бокс, сервизно помещение и балкон, 

представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.611.39.2.71 (седем, 

две, шест, две, четири, точка, шест, едно, едно, точка, три, девет, точка, две, точка, седем, 

едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със 

Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с 0,723% (нула 

цяло седемстотин двадесет и три хилядни процента) от 939,47 кв. м в ид. части от общите 

части на сградата с идентификатор 72624.611.39.2, равняващи се на 6,79 (шест цяло 

седемдесет и девет стотни) кв. м; 0,723% (нула цяло седемстотин двадесет и три хилядни 

процента) от 683,44 кв. м отстъпено право на строеж, равняващи се на 4,94 (четири цяло 

деветдесет и четири) кв. м, Изба №705 с площ 2,86 (две цяло осемдесет и шест стотни) кв. 

м. Административен адрес на Самостоятелния обект: град Добрич, кв. „Петър Сарийски“ 

№1, ет. 7, ап. 705, актуван с АОС №5386/27.07.2018 г., вписан под номер №198, том ХV, 

вх. рег. №6614/09.08.2018 г. в Службата по вписванията град Добрич и начална тръжна 

цена: 4 997.00 (четири хиляди деветстотин деветдесет и седем) лева, без включен ДДС. 

Данъчната оценка на самостоятелния обект е 2 430,40 (две хиляди четиристотин и 

тридесет и 0,40) лева. 

- Апартамент със застроена площ 57.67 (петдесет и седем цяло шестдесет и седем 

стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, сервизно помещение, антре и балкон, представляващ 

самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.611.39.3.74 (седем, две, шест, две, 

четири, точка, шест, едно, едно, точка, три, девет, точка, три, точка, седем, четири) по 

Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-

18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с 1,249% (едно цяло 

двеста четиридесет и девет хилядни процента) от 939,47 кв. м в ид. части от общите части 

на сградата с идентификатор 72624.611.39.3, равняващи се на 11,73 (единадесет цяло 

седемдесет и три стотни) кв. м; 1,249% (едно цяло двеста четиридесет и девет хилядни 

процента) от 676,24 кв. м отстъпено право на строеж, равняващи се на 8,45 (осем цяло 

четиридесет и пет стотни) кв. м, Изба №76 с площ 2,86 (две цяло осемдесет и шест стотни) 



кв. м. Административен адрес на Самостоятелния обект: град Добрич, кв. „Петър 

Сарийски“ №2, ет. 7, ап. 76, актуван с АОС №5387/27.07.2018 г., вписан под номер №200, 

том ХV, вх. рег. №6615/09.08.2018 г. в Службата по вписванията град Добрич и начална 

тръжна цена: 8 563.00 (осем хиляди петстотин шестдесет и три) лева, без включен ДДС. 

Данъчната оценка на самостоятелния обект е 4 778,50 (четири хиляди седемстотин 

седемдесет и осем и 0,50) лева. 

- Апартамент със застроена площ 88.80 (осемдесет и осем цяло и осемдесет стотни) 

кв. м, състоящ се от три стаи, сервизни помещения и балкони, представляващ 

Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.618.104.4.3 (седем, две, шест, две, 

четири, точка, шест, едно, осем, точка, едно, нула, четири, точка, четири, точка, три) по 

Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-

18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно със 7,239% (седем цяло 

двеста тридесет и девет хилядни процента) в ид. части от общите части на сградата с 

идентификатор 72624.618.104.4, равняващи се на 8,75 (осем цяло седемдесет и пет стотни) 

кв. м и отстъпено право на строеж, равняващо се на 14,34 (четиринадесет цяло тридесет и 

четири стотни) кв. м, Изба №3 с площ 4,52 (четири цяло петдесет и две стотни) кв. м. 

Административен адрес на Самостоятелния обект: град Добрич, жк „Балик“ №55, вх. А, 

ет. 1, ап. 3, актуван с АОС №3383/07.02.2007 г., вписан под номер №189, том ІІС, вх. рег. 

№2891/20.02.2007 г. в Службата по вписванията град Добрич и начална тръжна цена: 20 

283.00 (двадесет хиляди двеста осемдесет и три) лева, без включен ДДС. 

Данъчната оценка на самостоятелния обект е 15 267,50 (петнадесет хиляди двеста 

шестдесет и седем и 0,50) лева. 

- Апартамент със застроена площ 63.54 (шестдесет и три цяло петдесет и четири 

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

представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.618.104.4.7 (седем, 

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

точка, седем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени 

със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с 5,526% 

(пет цяло петстотин двадесет и шест хилядни процента) в ид. части от общите части на 

сградата с идентификатор 72624.618.104.4, равняващи се на 6,68 (шест цяло шестдесет и 

осем стотни) кв. м и отстъпено право на строеж, равняващо се на 10,94 (десет цяло 

деветдесет и четири стотни) кв. м, Изба №7 с площ 3,51 (три цяло петдесет и една стотни) 

кв. м. Административен адрес на Самостоятелния обект: град Добрич, жк „Балик“ №55, 

вх. А, ет. 3, ап. 7, актуван с АОС №3386/08.02.2007 г., вписан под номер №192, том ІІС, 

вх. рег. №2894/20.02.2007 г. в Службата по вписванията град Добрич и начална тръжна 

цена: 14 901.00 (четиринадесет хиляди деветстотин и един) лева, без включен ДДС. 

Данъчната оценка на самостоятелния обект е 11 910,80 (единадесет хиляди 

деветстотин и десет и 0,80) лева. 

- Апартамент със застроена площ 63.54 (шестдесет и три цяло петдесет и четири 

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

представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.618.104.4.16 

(седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, едно, нула, четири, точка, 

четири, точка, едно, шест) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град 

Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на 

АГКК, ведно с 5,180% (пет цяло сто и осемдесет хилядни процента) в ид. части от общите 

части на сградата с идентификатор 72624.618.104.4, равняващи се на 6,26 (шест цяло 

двадесет и шест стотни) кв. м и отстъпено право на строеж, равняващо се на 10,26 (десет 

цяло двадесет и шест стотни) кв. м, Изба №16 с площ 4,04 (четири цяло и четири стотни) 

кв. м. Административен адрес на Самостоятелния обект: град Добрич, жк „Балик“ №55, 

вх. А, ет. 6, ап. 16, актуван с АОС №3391/12.02.2007 г., вписан под номер №186, том ІІС, 

вх. рег. №2888/20.02.2007 г. в Службата по вписванията град Добрич и начална тръжна 



цена: 14 768.00 (четиринадесет хиляди седемстотин шестдесет и осем), без включен 

ДДС. 

Данъчната оценка на самостоятелния обект е 10 965,50 (десет хиляди деветстотин 

шестдесет и пет и 0,50) лева. 

- Апартамент със застроена площ 88.80 (осемдесет и осем цяло и осемдесет стотни) 

кв. м, състоящ се от три стаи, кухня, сервизни помещения и балкони, представляващ 

Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.618.104.4.18 (седем, две, шест, 

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

осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със 

Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно със 7,340% 

(седем цяло триста и четиридесет хилядни процента) в ид. части от общите части на 

сградата с идентификатор 72624.618.104.4, равняващи се на 8,87 (осем цяло осемдесет и 

седем стотни) кв. м и отстъпено право на строеж, равняващо се на 14,54 (четиринадесет 

цяло петдесет и четири стотни) кв. м, Изба №18 с площ 4,70 (четири цяло и седемдесет 

стотни) кв. м. Административен адрес на Самостоятелния обект: град Добрич, жк 

„Балик“ №55, вх. А, ет. 6, ап. 18, актуван с АОС №3392/12.02.2007 г., вписан под номер 

№185, том ІІС, вх. рег. №2887/20.02.2007 г. в Службата по вписванията град Добрич и 

начална тръжна цена: 20 194.00 (двадесет хиляди сто деветдесет и четири) лева, без 

включен ДДС. 

Данъчната оценка на самостоятелния обект е 15 276,60 (петнадесет хиляди двеста 

седемдесет и шест и 0,60) лева. 

- Апартамент със застроена площ 46,58 (четиридесет и шест цяло петдесет и осем 

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

представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.618.105.1.1 (седем, 

две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, едно, нула, пет, точка, едно, точка, 

едно) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със 

Заповед РД-18-15/12.05.2005 година на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с 1,292% 

(едно цяло двеста деветдесет и две хилядни процента) от 397,12 кв. м в ид. части от 

общите части на сградата с идентификатор 72624.618.105.1, равняващи се на 5,13 (пет цяло 

и тринадесет стотни) кв. м; 1,292% (едно цяло двеста деветдесет и две хилядни процента) 

от 434,64 кв. м отстъпено право на строеж, равняващи се на 5,62 (пет цяло шестдесет и две 

стотни) кв. м, Изба №1 с площ 2,75 (две цяло седемдесет и пет стотни) кв. м. 

Административен адрес на Самостоятелния обект: град Добрич, жк „Балик“ №46, вх. А, 

ет. 1, ап. 1, актуван с АОС №5377/01.06.2018 г., вписан под номер №41, том ХІ, вх. рег. 

№4288/06.06.2018 г. в Службата по вписванията град Добрич и начална тръжна цена: 10 

200.00 (десет хиляди и двеста) лева, без включен ДДС. 

Данъчната оценка на самостоятелния обект е 7 417,40 (седем хиляди четиристотин 

и седемнадесет и 0,40) лева. 

- Апартамент със застроена площ 46,58 (четиридесет и шест цяло петдесет и осем 

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

представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.618.105.1.9 (седем, 

две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, едно, нула, пет, точка, едно, точка, 

девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със 

Заповед РД-18-15/12.05.2005 година на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с 1,374% 

(едно цяло триста седемдесет и четири хилядни процента) в ид. части от общите части на 

сградата с идентификатор 72624.618.105.1, равняващи се на 5,46 (пет цяло четиридесет и 

шест стотни) кв. м; отстъпено право на строеж, равняващо се на 5,97 (пет цяло деветдесет 

и седем стотни) кв. м, Изба №9 с площ 2,74 (две цяло седемдесет и четири стотни) кв. м. 

Административен адрес на Самостоятелния обект: град Добрич, жк „Балик“ №46, вх. А, 

ет. 3, ап. 9, актуван с АОС №4024/26.05.2008 г., вписан под номер №50, том VІС, вх. рег. 

№9599/24.06.2008 г. в Службата по вписванията град Добрич и начална тръжна цена: 11 

300.00 (единадесет хиляди и триста) лева, без включен ДДС. 



Данъчната оценка на самостоятелния обект е 8 076,20 (осем хиляди седемдесет и 

шест и 0,20) лева. 

- Апартамент със застроена площ 68,30 (шестдесет и осем цяло и тридесет стотни) 

кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкон, представляващ 

Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.618.105.1.27 (седем, две, шест, 

две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, едно, нула, пет, точка, едно, точка, две, седем) 

по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед 

РД-18-15/12.05.2005 година на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с 2,100% (две 

цяло и сто хилядни процента) в ид. части от общите части на сградата с идентификатор 

72624.618.105.1, равняващи се на 8,34 (осем цяло тридесет и четири стотни) кв. м; 

отстъпено право на строеж, равняващо се на 9,13 (девет цяло и тринадесет стотни) кв. м, 

Изба №27 с площ 2,75 (две цяло седемдесет и пет стотни) кв. м. Административен адрес на 

Самостоятелния обект: град Добрич, жк „Балик“ №46, вх. А, ет. 7, ап. 27, актуван с АОС 

№3976/17.04.2008 г., вписан под номер №77, том ІV, вх. рег. №7446/08.05.2008 г. в 

Службата по вписванията град Добрич и начална тръжна цена: 15 800.00 (петнадесет 

хиляди и осемстотин) лева, без включен ДДС. 

Данъчната оценка на самостоятелния обект е 11 416,80 (единадесет хиляди 

четиристотин и шестнадесет и 0,80) лева. 

- Апартамент със застроена площ 46,58 (четиридесет и шест цяло петдесет и осем 

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

представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.618.105.1.29 

(седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, едно, нула, пет, точка, едно, 

точка, две, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, 

одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 година на Изпълнителния директор на АГКК, 

последно изменение от 26.08.2021 г., ведно с 1,284% (едно цяло двеста осемдесет и четири 

хилядни процента) от 397,12 кв. м в ид. части от общите части на сградата с 

идентификатор 72624.618.105.1, равняващи се на 5,10 (пет цяло и десет стотни) кв. м; 

1,284% (едно цяло двеста осемдесет и четири хилядни процента) от 434,64 кв. м отстъпено 

право на строеж, равняващи се на 5,58 (пет цяло петдесет и осем стотни) кв. м, Изба №29 с 

площ 2,67 (две цяло шестдесет и седем стотни) кв. м. Административен адрес на 

Самостоятелния обект: град Добрич, жк „Балик“ №46, вх. А, ет. 8, ап. 29, актуван с АОС 

№5578/30.08.2021 г., вписан под номер №173, том ХХ, вх. рег. №7528/01.09.2021 г. в 

Службата по вписванията град Добрич и начална тръжна цена: 11 100.00 (единадесет 

хиляди и сто)лева, без включен ДДС. 

Данъчната оценка на самостоятелния обект е 7 413,70 (седем хиляди четиристотин 

и тринадесет и 0,70) лева. 

- Апартамент със застроена площ 68,68 (шестдесет и осем цяло шестдесет и осем 

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

Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.618.105.1.59 (седем, две, шест, 

две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, едно, нула, пет, точка, едно, точка, пет, девет) 

по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед 

РД-18-15/12.05.2005 година на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 

26.08.2021 г., ведно с 2,109% (две цяло сто и девет хилядни процента) от 397,12 кв. м в ид. 

части от общите части на сградата с идентификатор 72624.618.105.1, равняващи се на 8,38 

(осем цяло тридесет и осем стотни) кв. м; с 2,109% (две цяло сто и девет хилядни 

процента) от 434,64 кв. м отстъпено право на строеж, равняващи се на 9,17 (девет цяло и 

седемнадесет стотни) кв. м, Изба №27 с площ 2,74 (две цяло седемдесет и четири стотни) 

кв. м. Административен адрес на Самостоятелния обект: град Добрич, жк „Балик“ №46, 

вх. Б, ет. 7, ап. 27, актуван с АОС №5579/02.09.2021 г., вписан под номер №8, том ХХІ, вх. 

рег. №7579/03.09.2021 г. в Службата по вписванията град Добрич и начална тръжна цена: 

15 800.00 (петнадесет хиляди и осемстотин) лева, без включен ДДС. 



Данъчната оценка на самостоятелния обект е 11 479,10 (седем хиляди четиристотин 

и тринадесет и 0,70) лева. 

- Апартамент със застроена площ 46,58 (четиридесет и шест цяло петдесет и осем 

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

представляващ Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 72624.618.105.1.60 

(седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, едно, нула, пет, точка, едно, 

точка, шест, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, 

одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 година на Изпълнителния директор на АГКК, 

ведно с 1,374% (едно цяло триста седемдесет и четири хилядни процента) в ид. части от 

общите части на сградата с идентификатор 72624.618.105.1, равняващи се на 5,46 (пет цяло 

четиридесет и шест стотни) кв. м; отстъпено право на строеж, равняващо се на 5,46 (пет 

цяло четиридесет и шест стотни) кв. м, Изба №28 с площ 2,75 (две цяло седемдесет и пет 

стотни) кв. м. Административен адрес на Самостоятелния обект: град Добрич, жк 

„Балик“ №46, вх. Б, ет. 7, ап. 28, актуван с АОС №4066/02.07.2008 г., вписан под номер 

№154, том VІ, вх. рег. №10452/14.07.2008 г. в Службата по вписванията град Добрич и 

начална тръжна цена: 14 700.00 (четиринадесет хиляди и седемстотин) лева, без включен 

ДДС. 

Данъчната оценка на самостоятелния обект е 7 829,50 (седем хиляди осемстотин 

двадесет и девет и 0,50) лева. 

 

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

 

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

   

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:        

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Oтдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 72624.618.138 по КККР на гр. 

Добрич за организиране на охраняем паркинг. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 43: 

 

 1. 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:   

 - ПИ 72624.618.138 по КККР  на гр. Добрич с площ 5058,00 кв. м, находящ се в жк 

„Балик“ по ул. „Христо Ботев“ (номер по предходен план: квартал 24, парцел XXV), за 

организиране на охраняем паркинг, за срок от 10 (десет) години, с месечна начална тръжна 

цена 1618.56 лева без ДДС или обща цена на месец в размер на 1942.27 лева с ДДС, III 

зона.  

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Същата ще се 

актуализира до 15 февруари на календарната година със Заповед на Кмета на Община град 

Добрич в съответствие с отчетения от Националния статистически институт индекс на 

инфлация. 

 На основание чл. 45, ал. 5, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност върху 

определената месечна наемна цена се начисляват 20% ДДС. 

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

последващите, съгласно закона, действия. 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:        

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Учредяване право на пристрояване във връзка с одобрен проект за обект: „Ремонт на жилищна сграда 

и пристройка към нея в УПИ I-169, 170 в кв. 610 по Кадастрален и ПРЗ на жк „Русия 3, 4” на град 

Добрич, ул. “Баба Парашкева“ №16“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 44: 

 1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 2 

от ЗОС, допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 

2021 година в част ІІ. Обхват и съдържание на програмата, т. 5. Учредяване право на строеж, 

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

 - Поземлен имот с идентификатор 72624.616.169 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, засягащо поземления имот е от 18.08.2021 г., с площ 251.00 кв. м, за който е отреден УПИ 

I-169, 170 в кв. 610, предвиден „за жилищно строителство“ по Кадастрален и ПРЗ на жк „Русия 3, 4“ 

на град Добрич, одобрен със Заповед №285/27.04.1999 г. на Кмета на Община град Добрич, находящ 

се на ул. „Баба Парашкева“ №16. 

 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 Илиян Георгиев 

Недев, безсрочно, възмездно право на пристрояване върху 39.75 (тридесет и девет и 0.75) кв. м в 

общински поземлен имот с идентификатор 72624.616.169 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, засягащо поземления имот е от 18.08.2021 г., с площ 251.00 кв. м, за който е отреден УПИ 

I-169, 170 в кв. 610, предвиден „за жилищно строителство“ по Кадастрален и ПРЗ на жк „Русия 3, 4“ 

на град Добрич, одобрен със Заповед №285/27.04.1999 г. на Кмета на Община град Добрич, находящ 

се на ул. „Баба Парашкева“ №16, актуван с акт за частна общинска собственост АОС 

№5571/13.08.2021 г., вписан под №3, том XIX, вх. рег. номер №6953/17.08.2021 г. в Служба по 

вписванията град Добрич, към собствената му сграда с идентификатор 72624.616.169.3 по 

Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, по одобрен инвестиционен проект от 

Главния архитект на Община град Добрич от 19.11.2020 г., за сумата от 3 890.00 (три хиляди 

осемстотин и деветдесет) лева. 

 Съгласно чл. 45, ал. 1 и ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност, доставката е 

освободена от  ДДС. 

 Данъчната оценка на правото на пристрояване върху 39.75 кв. м е 3 242.10 (три хиляди двеста 

четиридесет и два и 0.10) лева.  

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

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:      (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 25/21 септември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 25 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 септември 2021 година 

 

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Кандидатстване с проект за повишаване на информираността на младежи от уязвими 

групи от град Добрич за социалните им права, финансиран по ограничена покана за 

проектни предложения от Съвета на Европа. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 25 – 45: 

 

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

местната администрация Общински съвет град Добрич дава съгласие: 

 1. Община град Добрич да кандидатства с проект за повишаване на 

информираността на младежи от уязвими групи от град Добрич за социалните им права, 

финансиран по ограничена покана за проектни предложения от Съвета на Европа.  

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

действия. 

 

   

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:        

   (Йоанна Койчева) 


