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проведено на 30 ноември 2021 година 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 28/30 ноември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 28 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 ноември 2021 година 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по 

Проект „Нова възможност за младежка заетост“, съгласно договор за осигуряване на 

заетост №МЗ-3-03-13-6674/02.11.2021 г., проект 2014BGО5М90РО01-1.2014.001-С0005 

„Нова възможност за младежка заетост“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 28 – 1: 

 

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

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

финанси, Общински съвет град Добрич: 

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

Община град Добрич по Проект „Нова възможност за младежка заетост“, съгласно 

договор за осигуряване на заетост №МЗ-3-03-13-6674/02.11.2021 г., проект 

2014BGО5М90РО01-1.2014.001-С0005 „Нова възможност за младежка заетост“ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в размер на 1549.86 (хиляда 

петстотин четиридесет и девет лева и 86 ст.) лева, с цел разплащане на разходи по 

изпълнение на проекта. 

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

искане за плащане от Агенция по заетостта. 

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

решението. 

 

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 28/30 ноември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 28 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 ноември 2021 година 

 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

град Добрич, с обхват ПИ 72624.190.43 по КККР на град Добрич. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 28 – 2: 

 

 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 и чл. 103, ал. 4 от ЗУТ:  

 

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

(ОУПО) град Добрич, с обхват ПИ 72624.190.43 по КККР на град Добрич, от територия 

„ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ – ГРАДИНИ И ОРАНЖЕРИИ” в зона „УСТРОЙСТВЕНА 

ЗОНА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ“ – „Пп“, с устройствени 

параметри H ≤ 12 м, Пл. застр. ≤ 80%, Кинт ≤ 2,5, Пл. озел. ≥ 20% и начин на 

застрояване – свободно. 

 

 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 28/30 ноември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 28 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 ноември 2021 година 

 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

(ОУП) за ПИ 72624.176.102, в землището на град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 28 – 3: 

 

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 72624.176.102 в землището на град Добрич (от 

територия „ДЕРЕТА И СУХОДОЛИЯ” в зона „ТЕРЕНИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ 

ПРОИЗВОДСТВА – Пел”).  

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“ - 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) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 28/30 ноември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 28 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 ноември 2021 година 

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

(ОУП) за ПИ 72624.176.103, в землището на град Добрич. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 28 – 4: 

 

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 72624.176.103 в землището на град Добрич (от 

територия „ДЕРЕТА И СУХОДОЛИЯ” в зона „ТЕРЕНИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ 

ПРОИЗВОДСТВА – Пел”).  

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“ - 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 28/30 ноември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 28 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 ноември 2021 година 

 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

за ПИ 72624.176.104, в землището на град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 28 – 5: 

  

 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 72624.176.104 в землището на град Добрич (от територия 

„ДЕРЕТА И СУХОДОЛИЯ” в зона „ТЕРЕНИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ ПРОИЗВОДСТВА – 

Пел”).  

 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 28/30 ноември 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 28 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 ноември 2021 година 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

ПЗ) на ПИ 72624.603.78, по кадастралната карта на град Добрич.  

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 28 – 6: 

 

 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 72624.603.78, по кадастралната карта на град Добрич, за промяна 

предназначението му „за Производствена и складова дейност – фотоволтаична 

електрическа централа“, с ново, ниско, свободно застрояване, с ограничителни линии на 

5,00 м от границата към пътя от север и на нормативно определените отстояния от 

вътрешните граници, с устройствени показатели: Н ≤ 7,00 м, Пл. застр. ≤ 70%, Кинт ≤ 2,5 

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 

72624.603.78, по действащата КК, попада извън СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ на града, в 

ТЕРЕНИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ ПРОИЗВОДСТВА „Пел“.  

 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“ -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 28/30 ноември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 28 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 ноември 2021 година 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

ПЗ) на ПИ 72624.603.98, по кадастралната карта на град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 28 – 7: 

 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 72624.603.98, по кадастралната карта на град Добрич, за промяна 

предназначението му „за Производствена и складова дейност – склад за препарати за 

растителна защита“, с ново, ниско, свободно застрояване, с ограничителни линии на 5,00 

м от границата към пътя от юг и на нормативно определените отстояния от вътрешните 

граници, с устройствени показатели: Н ≤ 10,00 м, Пл.застр. ≤ 70%, Кинт ≤ 2,5 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 

72624.603.98, по действащата КК, попада извън СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ на града, в 

СМЕСЕНА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗОНА (ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ОБСЛУЖВАЩИ 

ДЕЙНОСТИ) „Смф1“.  

 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“ – 35; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа: (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 28/30 ноември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 28 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 ноември 2021 година 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

на ПИ 72624.440.25, местност „Пратера” в землището на град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 28 – 8: 

  

 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 72624.440.25, местност „Пратера” 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 

72624.440.25, по действащата КК, попада в новите СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ на града, 

в ЖИЛИЩНА УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА МАЛКОЕТАЖНО ЗАСТРОЯВАНЕ (до 10 м) 

„Жм“.  

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 28/30 ноември 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 28 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 ноември 2021 година 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

на ПИ 72624.440.27, местност „Пратера” в землището на град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 28 – 9: 

 

 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 72624.440.27, местност „Пратера” 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 

72624.440.27, по действащата КК, попада в новите СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ на града, 

в ЖИЛИЩНА УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА МАЛКОЕТАЖНО ЗАСТРОЯВАНЕ (до 10м) 

„Жм“.  

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 28/30 ноември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 28 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 ноември 2021 година 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

на ПИ 72624.904.564, местност „Гаази баба” в землището на град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 28 – 10: 

 

 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 72624.904.564, местност „Гаази баба” в землището на град Добрич, за 

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

застрояване с ограничителни линии на 3,00м от границата към пътя и на нормативно 

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

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 

72624.904.564, 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“ - 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 28/30 ноември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 28 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 ноември 2021 година 

 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ X – „за Бензиностанция“, кв. 1, ЖК „Балик – 

Йовково“ – Север, град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 28 – 11: 

 

 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-ПРЗ за УПИ X – „за 

Бензиностанция“, кв. 1, ЖК „Балик – Йовково“ – Север, град Добрич, съгласно 

приложената скица-предложение. 

 

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

Закона, действия. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 35; „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 28/30 ноември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 28 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 ноември 2021 година 

 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Общинска стратегия за превенция на наркомании (2021 – 2025 г.) – град 

Добрич 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 28 – 12: 

 

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

Общинска стратегия за превенция на наркомании 2021 – 2025 г. 

 

 

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 28/30 ноември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 28 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 ноември 2021 година 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от общински 

поземлен имот с идентификатор 72624.615.9060 по КККР на град Добрич на Фондация 

„Свети Николай Чудотворец”. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 28 – 13: 

 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 Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2021 година в част ІІ. ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА 

ПРОГРАМАТА, точка 4. УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ, подточка 4.2 

Учредяване безвъзмездно право на ползване, със следния имот: 

 - Част от общински поземлен имот с идентификатор 72624.615.9060 по КККР, 

идeнтичен с УПИ XXIX в кв. 572 по Кадастрален и ЗРП на жк „Русия 2” с площ 14 251,00 

кв. м, с предназначение: дейност с нестопанска цел 

  

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

чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 65 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за 

учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от общински поземлен имот с 

идентификатор 72624.615.9060 по КККР, идентичен с УПИ XXIX, в кв. 572 по 

Кадастрален и ЗРП на жк „Русия 2“ с площ 14 251,00 кв. м на Фондация „Свети Николай 

Чудотворец“, ЕИК: 124069600, със седалище и адрес на управление: град Добрич, м. Гаази 

баба, Среден път, №20 с председател д-р Хасан Ефраимов Мехмедов, със срок до 

21.06.2028 година. 

   

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

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 32; „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 28/30 ноември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 28 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 ноември 2021 година 

 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Кандидатстване с проектно предложение „Подобряване условията на труд“ във Фонд 

„Условия на труд“ при Министерство на труда и социалната политика. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 28 – 14: 

 

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

местното самоуправление и местната администрация дава съгласие, КСУД „Дъга“ да 

кандидатства с проектно предложение „Подобряване условията на труд“ в Комплекс за 

социални услуги за деца „Дъга“ пред Фонд „Условия на труд” към Министерството на 

труда и социалната политика. 

           

 

 

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 28/30 ноември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 28 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 ноември 2021 година 

 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА 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. – 30.09.2021 г.   

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 28 – 15: 

 

 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. – 30.09.2021 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 28/30 ноември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 28 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 ноември 2021 година 

 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА 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. – 30.09.2021 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 28 – 16: 

 

 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. – 30.09.2021 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 28/30 ноември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 28 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 ноември 2021 година 

 

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Представяне на писмен отчет за дейността на „ЦПЗ Д-Р П. СТАНЧЕВ – ДОБРИЧ” ЕООД, 

ЕИК: 000851111 за периода 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 28 – 17: 

 

 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. – 30.09.2021 г. 

 

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

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:    

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 28/30 ноември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 28 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 ноември 2021 година 

 

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

834052321 за периода 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 28 – 18: 

 

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

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

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

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

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

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

01.01.2021 г. – 30.09.2021 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 28/30 ноември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 28 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 ноември 2021 година 

 

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

периода 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 28 – 19: 

 

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

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

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

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

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

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

30.09.2021 г. 

 

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

 

 

 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 28/30 ноември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 28 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 ноември 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

ЕИК: 202966915 за периода 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 28 – 20: 

 

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

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

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

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

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

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

периода 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г. 

 

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

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

    (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 28/30 ноември 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 28 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 ноември 2021 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Одобряване предложението на Конкурсната комисия за избор на управител на „Жилфонд – 

инвест” ЕООД град Добрич ЕИК: 834052321 за определяне на кандидата, спечелил конкурса. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 28 – 21: 

 

 Общински съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 23, ал. 1 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 и т. 16, т. 17 и 

т. 19 от Приложение №1 към Наредбата – Ред и условия за провеждане на конкурсите за 

възлагане на управлението на еднолични търговски дружества с общинско участие одобрява, 

предложеното от Комисията класиране (Протокол на конкурсната комисия от 25.10.2021 г. –  

Приложение №1), а именно:  

 1. Класира на първо място кандидата за управител на „Жилфонд – инвест” ЕООД град 

Добрич, ЕИК: 834052321 – Живко Данаилов Дачев с общ бал (9,60) точки.  

 2. Определя класирания Живко Данаилов Дачев за спечелил конкурса за управител на 

„Жилфонд – инвест” ЕООД. 

 3. Общинският съвет упълномощава Кмета, в двуседмичен срок от влизане в сила на 

решението на Общинския съвет, да сключи Договор за възлагане на управление на „Жилфонд 

– инвест” ЕООД град Добрич ЕИК: 834052321 – Образец 6 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. 

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

Закона и подзаконовите нормативни актове действия по сключването на Договор за възлагане 

на управление на „Жилфонд – инвест” ЕООД град Добрич ЕИК: 834052321. 

 5. Възлага на управителя на „Жилфонд – инвест” ЕООД град Добрич – Живко 

Данаилов Дачев, да предприеме последващите, съгласно Закона и подзаконовите нормативни 

актове, действия по вписване на новите обстоятелства по настоящето решение по партидата на 

дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията. 

  

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 28/30 ноември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 28 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 ноември 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Освобождаване и назначаване на ликвидатор на „Комуналефект” ЕООД – в ликвидация 

ЕИК 000840182. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 28 – 22: 

 

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

чл. 266, ал. 2 от Търговския Закон и чл. 9, ал. 1, т. 16 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. Освобождава Борислав Савов Борисов, като ликвидатор на „Комуналефект” 

ЕООД – в ликвидация, гр. Добрич, с ЕИК 000840182 

 2. Назначава Юзай Рушен Хамди, като ликвидатор на „Комуналефект” ЕООД – в 

ликвидация гр. Добрич, с ЕИК 000840182. За срока до завършване на процедурата по 

ликвидация на дружеството на назначеният ликвидатор не се дължи възнаграждение.  

 3. Възлага на Кмета на Община град Добрич да сключи договор с Юзай Рушен 

Хамди за ликвидатор на дружестовото „Комуналефект” ЕООД – в ликвидация, гр. Добрич, 

с ЕИК 000840182 и следващи, съгласно Закона, действия. 

 
 

 ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 32; „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 28/30 ноември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 28 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 ноември 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Даване на съгласие общината да подаде проектно предложение по Процедура 

BG05SFOP001-4.007 чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма Добро управление 2014 – 2020 г. с наименование: „Осигуряване 

функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове (2022 – 

2023)“, Приоритетна ос №4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ”. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 28 – 23: 

 

 Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация: 

 1.  Дава съгласие Община град Добрич да подготви и подаде проектно предложение 

по Процедура BG05SFOP001-4.007 чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма Добро управление 2014 – 2020 г. с 

наименование: „Осигуряване функционирането на националната мрежа от областни 

информационни центрове (2022 – 2023)“, Приоритетна ос №4 „Техническа помощ за 

управлението на ЕСИФ”; 

 2. Дава съгласие Община град Добрич да поеме ангажимент, за осигуряване на 

оборотни средства за точното и навременно изпълнение на проекта. 

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

Закона, действия. 

   

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:       

     (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 28/30 ноември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 28 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 ноември 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

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

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 28 – 24: 

 

 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 част от имот публична общинска 

собственост, кабинет №230 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 

лекарски кабинет. 

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

27.12.2007 година. 

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

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ). 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.  

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

  

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

 „ЗА“ - 37; „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 28/30 ноември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 28 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 ноември 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отдаване под наем на имот публична общинска собственост – масивна едноетажна сграда 

(физкултурен салон) с идентификатор 72624.617.614.2 (бивше ОУ „Бачо Киро”) на ул. 

„Липите” №7. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 28 – 25: 

 

 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. 12, ал. 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 – масивна едноетажна сграда (физкултурен салон) със застроена 

площ 242,00 кв. м с идентификатор 72624.617.614.2 на ул. „Липите” №7 (ОУ „Бачо Киро“), 

с начална тръжна цена 387,20 лева на месец и 20% ДДС, за спортни дейности.  

 Участниците следва да бъдат регистрирани по Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел във връзка със Закона за физическото възпитание и спорта. 

 Имотът е актуван с АОС 4959/26.04.2013 година. 

 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 (НРПУРОИ). 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.  

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

   

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

 „ЗА“ - 38; „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 28/30 ноември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 28 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 ноември 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отдаване под наем на помещение в сграда на ул. „Васил Левски“ №7 на „Български 

ветеринарен съюз“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 28 – 26: 

 

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

чл. 14, ал. 6 от ЗОС, чл. 6, ал. 2 от Закона за съсловната организация на ветеринарните 

лекари в България и чл. 22, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за отдаване под наем на помещение 

№3 с площ 17,39 кв. м – за офис в сграда находяща се на ул. „Васил Левски“ №7, с месечен 

наем 28,34 лева и 20% ДДС на „Български ветеринарен съюз“, ЕИК 175468850 с 

председател Трифон Димитров Цветков, адрес: Област София, община Столична, град 

София, район Красно село, ПК 1606, бул. „Пенчо Славейков“ №15А за срок от 5 (пет) 

години. 

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество („Дейности с 

нестопанска цел“, II-ра зона, 1,63 лв./кв. м). 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. 

 Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост АОС №3059/05.05.2006 

година, вписан под №137, том IV с вх. рег. №7789 от 15.05.2006 год. на Служба по 

вписванията. 

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

последващите, съгласно закона, действия по изпълнението.   

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:        

    (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 28/30 ноември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 28 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 ноември 2021 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за продажба на общински жилища – апартаменти. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 28 – 27: 

Ⅰ.    Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, 

т. 2 от ЗОС допълва 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. 208 жк „Балик“ бл. 1,  вх. Б, ет. 5, ап. 17 

                  т. 209 ул. „Дунав“ бл. 24, вх. Б, ет. 1, ап. 3 

                  т. 210 жк  „Дружба“ бл. 21, вх. З, ет. 8, ап. 24 

                  т. 211 жк „Балик“ бл. 50, вх. А, ет. 3, ап. 5 

  

 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 №17 (седемнадесет), със застроена площ 46,57 (четиридесет и 

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

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

№72624.619.213.5.52 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, две, 

едно, три, точка, пет, точка, пет, две) по КККР на град Добрич, одобрена със Заповед №РД-

18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с Кич 0.01303 от общите 

части на сградата с идентификатор №72624.619.213.5, представляващи 5,52 (пет цяло и 

петдесет и две стотни) кв. м и отстъпено право на строеж равняващи се на 5,73 (пет цяло  и 

седемдесет и три стотни) кв. м, изба №3 с площ 2,64 (две цяло шестдесет и четири стотни) 

кв. м, находящ се на адрес: град Добрич, жк „Балик“ бл. 1, вх. Б, ет. 5 на Силвия Атанасова 

Симеонова, за сумата от 29 366 (двадесет и девет хиляди триста шестдесет и шест) лева без 

ДДС. Данъчна оценка на апартамента: 7 767,60 (седем хиляди седемстотин шестдесет и 

седем  и 0,60) лева.  

 2. АПАРТАМЕНТ №3 (три), със застроена площ 61,67 (шестдесет и едно цяло и 

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

балкони, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

№72624.614.3229.1.6 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, четири, точка, три, 

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

№РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с 0,5511% (нула 

цяло пет хиляди петстотин и единадесет десетохилядни процента) от 1092,28 кв. м в 

идеални части от общите части на сградата с идентификатор №72624.614.3229.1, 

равняващи се на 6,02 (шест цяло и две стотни) кв. м; 0,5511% (нула цяло пет хиляди 

петстотин и единадесет десетохилядни процента) от 1409,06 кв. м отстъпено право на 



строеж, равняващи се на 7,76 (седем цяло седемдесет и шест стотни) кв. м, изба №12 с 

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

„Дунав“ бл. 24, вх. Б, ет. 1 на Гюлент Раиф Сали за сумата от 40 700 (четиридесет хиляди и 

седемстотин) лева, без ДДС. Данъчна оценка на апартамента: 13 008,50 (тринадесет хиляди 

и осем и 0,50) лева. 

 3. АПАРТАМЕНТ №3 (три), със застроена площ 107,35 (сто и седем цяло и 

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

балкони, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №72624.612.65.1.3 

(седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, две, точка, шест, пет, точка, едно, точка 

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

Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 04.11.2021 г., ведно с 5,520% 

(пет цяло, петстотин и двадесет хилядни процента) от 196,44 кв. м в ид. части от общите 

части на сградата с идентификатор №72624.612.65.1, равняващи се на 10,84 (десет цяло 

осемдесет и четири стотни) кв. м; 5,520% (пет цяло, петстотин и двадесет хилядни 

процента) от 389,59 кв. м отстъпено право на строеж, равняващи се на 21,51 (двадесет и 

едно цяло петдесет и една стотни) кв. м, изба №3 с площ 8,77 (осем цяло седемдесет и 

седем стотни) кв. м, находящ се на адрес: град Добрич, жк „Строител“ бл. 65, вх. А, ет. 2 

на Елмаз Риза Яшар за сумата от 61 057 (шестдесет и една хиляди и петдесет и седем) лева, 

без ДДС. Данъчна оценка на апартамента: 24 399,10 (двадесет и четири хиляди триста 

деветдесет и девет и 0,10) лева. 

 4. АПАРТАМЕНТ №24 (двадесет и четири), със застроена площ 61,67 (шестдесет и 

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

помещение и балкони, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

№72624.620.11.11.192 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, нула, точка, едно, 

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

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

изменение от 04.11.2021 г., ведно с 1,881% (едно цяло осемстотин осемдесет и една  

хилядни процента) от 312,05 кв. м в ид. части от общите части на сградата с 

идентификатор №72624.620.11.11, равняващи се на  5,87 (пет цяло осемдесет и седем 

стотни) кв. м; 1,881% (едно цяло осемстотин осемдесет и една хилядни процента) от 390,08 

кв. м отстъпено право на строеж, равняващи се на 7,34 (седем цяло тридесет и четири 

стотни) кв. м, изба №12 с площ 2,53 (две цяло петдесет и три стотни) кв. м, находящ се на 

адрес: град Добрич, жк „Дружба“ бл. 21, вх. З, ет. 8 на Иван Милушев Иванов за сумата от 

39 349 (тридесет и девет хиляди триста четиридесет и девет) лева, без ДДС. Данъчна 

оценка на апартамента: 9 183,60 (девет хиляди сто осемдесет и три и 0,60) лева. 

 5. АПАРТАМЕНТ №5 (пет), със застроена площ 110,15 (сто и десет цяло и 

петнадесет стотни) кв. м, състоящ се от четири стаи, кухня, сервизни помещения и три 

балкона, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

№72624.618.201.1.5 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, две, 

нула, едно, точка, едно, точка, пет) по КККР на град Добрич одобрена със Заповед №РД-

18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с Кич 0.07945 от общите 

части на сградата с идентификатор №72624.618.201.1, представляващи 11,18 (единадесет 

цяло и осемнадесет стотни) кв. м  и  отстъпено право на строеж – 16,15 (шестнадесет цяло 

и петнадесет стотни) кв. м, изба №5 с площ 4,52 (четири цяло петдесет и две стотни) кв. м, 

находящ се на адрес: град Добрич, жк „Балик“ бл. 50, вх. А, ет. 3 на Тюркян Карани 

Мехмед за сумата от 64 094 (шестдесет и четири хиляди деветдесет и четири) лева, без 

ДДС. Данъчна оценка на апартамента: 19 282,30 (деветнадесет хиляди двеста осемдесет и 

два и 0,30) лева. 

 6. АПАРТАМЕНТ №19 (деветнадесет), със застроена площ 66,65 (шестдесет и 

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

помещение и балкони, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

№72624.612.69.3.37 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, две, точка, шест, 



девет, точка, три, точка, три, седем) по КККР на град Добрич одобрена със Заповед №РД-

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

22.10.2021 г., ведно с Кич 0.04662 от общите части на сградата с идентификатор 

№72624.612.69.3, представляващи 6,56 (шест цяло петдесет и шест стотни) кв. м и   

отстъпено право на строеж – 9,19 кв. м (девет цяло и деветнадесет стотни) кв. м, изба №19 

с площ 5,08 (пет цяло и осем стотни) кв. м, находящ се на адрес: град Добрич, жк 

„Строител“ бл. 71, вх. Б, ет. 7 на Шабан Реджеб Шабан за сумата от 36 041 (тридесет и 

шест хиляди четиридесет и един) лева, без ДДС. Данъчна оценка на апартамента: 11 225,70 

(единадесет хиляди двеста двадесет и пет и 0,70) лева. 

 7. 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 Георги Антонов Митев 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. 

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

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

нови са освободена доставка от ДДС. 

След продажбата на общински жилища – апартаменти, Община град Добрич 

следва да отпише тяхната балансова стойност. 

 

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

действия.   

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

 „ЗА“ - 30; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 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 28/30 ноември 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 28 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 ноември 2021 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за продажба на имот – общинска собственост, по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона 

за общинската собственост. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 28 – 28: 

 1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 

9, т. 2 от ЗОС допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост за 2021 година в част ІІ. Обхват и съдържание на програмата, т. 6 Продажба на 

общински имоти, подточка 6.1. Продажба на урегулирани поземлени имоти със следния имот: 

 - УПИ ХІ-588 в кв. 54, предвиден „За обществено обслужване“ по Кадастрален и ЗРП 

на жк „Балик-Йовково“ - юг на град Добрич, идентичен с ПИ с идентификатор 72624.619.588 

по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, с площ 261,00 кв. м, ведно с 

eдноетажна сграда с идентификатор 72624.619.588.1 по КККР на град Добрич със застроена 

площ 125,00 кв. м, предназначение: сграда за търговия. 

 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 недвижим имот: 

 - Поземлен имот с идентификатор 72624.619.588 (седем, две, шест, две, четири, точка, 

шест, едно, девет, точка, пет, осем, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на 

град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 261, 00 

(двеста шестдесет и един) кв. м, идентичен с УПИ ХІ-588 в кв. 54, предвиден „За обществено 

обслужване“ по Кадастрален и ЗРП на жк „Балик – Йовково“ – юг на град Добрич, одобрен със 

Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ, Заповед №252/27.03.2001 г., ПУП-ПР, 

одобрен със Заповед №1401/06.10.2021 г. на Кмета на Община град Добрич, ведно с 

Едноетажна сграда с идентификатор 72624.619.588.1 по КККР на град Добрич със застроена 

площ 125,00 (сто двадесет и пет) кв. м, предназначение: сграда за търговия, находящи се в жк 

„Балик“ в град Добрич, актувани с АОС №5595/02.11.2021 г., вписан под №89, том ХХVІ, вх. 

рег. №9424/03.11.2021 г. в Службата по вписванията град Добрич и начална тръжна цена: 85 

400 (осемдесет и пет хиляди и четиристотин) лева, без включен ДДС. 

      Данъчната оценка на имота 50 214,90 (петдесет хиляди двеста и четиринадесет и 0,90) 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“ - 24; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 4. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:            (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 28/30 ноември 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 28 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 ноември 2021 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за продажба на Поземлен имот с идентификатор 72624.619.589 по КККР на град 

Добрич, находящ се в жк „Балик“ – частна общинска собственост, по реда на чл. 35, ал. 3 от 

Закона за общинската собственост. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 28 – 29: 

 1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 

9, т. 2 от ЗОС допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост за 2021 година в част ІІ. Обхват и съдържание на програмата, т. 6. Продажба на 

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

имот: 

 - УПИ ХІІ-589 в кв. 54, предвиден „За обществено обслужване“ по Кадастрален и ЗРП 

на жк „Балик – Йовково“ – юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544 от 

16.08.1999 г. на МРРБ, Заповед №252/27.03.2001 г., ПУП-ПР, одобрен със Заповед №1401 от 

06.10.2021 г.на Кмета на Община град Добрич, идентичен с Поземлен имот с идентификатор 

72624.619.589 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със 

Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 126,00 кв. м. 

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

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

на собственост върху общински недвижим имот, представляващ Поземлен имот с 

идентификатор 72624.619.589 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, 

пет, осем, девет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени 

със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, с площ 126,00 (сто двадесет и шест) кв. м, 

идентичен с УПИ ХІІ-589 в кв. 54, предвиден „За обществено обслужване“ по Кадастрален и 

ЗРП на жк „Балик – Йовково“ – юг на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-1544 от 

16.08.1999 г. на МРРБ, Заповед №252/27.03.2001 г., ПУП-ПР, одобрен със Заповед №1401 от 

06.10.2021 г. на Кмета на Община град Добрич, находящ се в жк „Балик“, актуван с АОС 

№5596/02.11.2021 г., вписан под №90, том ХХVI, вх. рег.номер №9423/03.11.2021 г., на 

„Мимоза 2002“ ЕООД, собственик на законно построена в имота сграда, за сумата от 8 746 

(осем хиляди седемстотин четиридесет и шест) лева, без включен ДДС. 

 Данъчната оценка на имота е 1 592,60 (хиляда петстотин деветдесет и два и 0,60) лева. 

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

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

 „ЗА“ - 24; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 7. 

 

 

 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 28/30 ноември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 28 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 ноември 2021 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.905.35, по КККР на гр. 

Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 28 – 30: 

 

 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 земеделска земя с площ 14.00 кв. м, представляващо 14/527 кв. м в 

идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.905.35 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.  

 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 Вирджиния Сашева Василева, от друга страна, чрез продажба частта на 

Общината, а именно земеделска земя с площ 14.00 кв. м, представляваща 14/527 кв. м в 

идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.905.35 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“, за сумата от 

345.00 (Триста четиридесет и пет) лв., или 24.64 лв./кв. м.  

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

върху земя са освободени доставки. 

 Данъчната оценка на частта на Общината е 4.40 (Четири и 0.40) лева. 

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

действия.     

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

 „ЗА“ - 30; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 4. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:        

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 28/30 ноември 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 28 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 ноември 2021 година 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.604.321 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Добрич, находящ се на ул. „Армейска“ №44. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 28 – 31: 

 1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 

9, т. 2 от ЗОС допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост за 2021 година в част ІІ. Обхват и съдържание на програмата, т. 7. Прекратяване 

на съсобственост със следния имот: 

 - УПИ XIV-321 в кв. 17,  предвиден „за жилищно строителство” по Кадастрален и ПРЗ 

на жк „Запад“ на град Добрич, одобрен със Заповед №444/17.05.2000 г. на Кмета на Община 

град Добрич, идентичен с ПИ 72624.604.321 по КККР на град Добрич, одобрени със Заповед 

№РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК, целият с площ 511.00 кв. м, от които 31.00 кв. м – 

общинска собственост. 

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

т. 2 и ал. 2 от 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 и 

Билент Амедов Алиев в ПИ 72624.604.321 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, 

четири, точка, три, две, едно) 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 от 03.11.2021 г., целият с площ 511.00 кв. м, идентичен с УПИ XIV-321 в кв. 17, 

предвиден „за жилищно строителство” по Кадастрален и ПРЗ на жк „Запад“ на град Добрич, 

одобрен със Заповед №444/17.05.2000 г. на Кмета на Община град Добрич, находящ се на ул. 

„Армейска“ №44, чрез продажба частта на Общината, а именно: дворно място с площ 31.00 

(тридесет и един) кв. м, представляващо 31/511 (тридесет и един от петстотин и единадесет) 

кв. м в идеални части от Поземления имот, актувано с акт за частна общинска собственост 

АОС №5590/27.10.2021 г., вписан под номер №56, Том XXVI, вх. рег. номер №9327/01.11.2021 

г. в Служба по вписванията град Добрич, за сумата от 2 410.00 (две хиляди четиристотин и 

десет) лева, без включен ДДС, или 77.74 лв./кв. м.  

 Данъчната оценка на общинската част от имота е 697.50 (шестстотин деветдесет и 

седем и 0.50) лева.  

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

  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 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 28/30 ноември 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 28 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 ноември 2021 година 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.602.897 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Добрич, находящ се на ул. „Сирма войвода“ №27, жк „Рилци“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 28 – 32: 

 1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 

2 от ЗОС допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 

2021 година в част ІІ. Обхват и съдържание на програмата, т. 7. Прекратяване на съсобственост със 

следния имот: 

 - УПИ ХХXII-897 в кв. 962, предвиден „за жилищно строителство“ по Кадастрален и ЗРП 

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

одобрен със Заповед №846/28.06.2021 г. на Кмета на Община град Добрич, идентичен с ПИ с 

идентификатор 72624.602.897 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 29.10.2021 г. 

целият с площ 670.00 кв. м, от които 58.00 кв. м – общинска собственост. 

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

и ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 53, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ, дава съгласие да се 

прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Иринка Колева Янакиева и наследниците 

на Димитър Николов Събев – Донка Георгиева Събева, Николай Димитров Николов и Ивелина 

Димитрова Събева в ПИ 72624.602.897 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, две, точка, 

осем, девет, седем) 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 29.10.2021 г., целият с 

площ 670.00 кв. м, идентичен с УПИ ХХXII- 897 в кв. 962, предвиден „за жилищно строителство“ 

по Кадастрален и ЗРП на жк „Рилци“, приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет 

град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №846/28.06.2021 г. на Кмета на Община град Добрич, 

находящ се ул. „Сирма войвода“ №27, чрез продажба на частта на Общината, а именно: дворно 

място с площ 58.00 кв. м, представляващо 58/670 (петдесет и осем от шестстотин и седемдесет) кв. 

м в идеални части от Поземления имот, актувано с акт за частна общинска собственост АОС 

№5587/22.10.2021 г., вписан под №186, Том XXV, вх. рег. №9214/27.10.2021 година в Службата по 

вписванията град Добрич, за сумата от 1604.00 (хиляда шестстотин и четири) лева, без включен 

ДДС, или 27.66 лв./кв. м. 

     Данъчната оценка на общинската част от имота е 583.30 (петстотин осемдесет и три и 0.30) лева. 

     В съответствие с нормата на чл. 30, ал. 1 от ЗС общинската част ще бъде разпределена между 

съсобствениците съразмерно с частта им.  

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

  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

 „ЗА“ - 28; „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 28/30 ноември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 28 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 ноември 2021 година 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.905.477 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 28 – 33: 
 

 1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 

9, т. 2 от ЗОС, допълва 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: 

 - Поземлен имот с идентификатор 72624.905.477 по КККР на град Добрич, с трайно 

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

местността „Гаази Баба”, целият с площ 1013.00 кв. м, от които 203.00 кв. м – общинска 

собственост. 

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

т. 2 и ал. 2 от 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 и  

Галин Георгиев Ганчев в ПИ 72624.905.477 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, 

пет, точка, четири, седем, седем) 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, засягащо поземления имот е от 29.10.2021 г., с площ 1013.00 кв. м, с трайно 

предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, номер по 

предходен план 1908, находящ се в м. „Гаази Баба“, чрез продажба на частта на Общината, а 

именно: земеделска земя с площ 203.00 (двеста и три) кв. м, представляваща 203/1013 (двеста и 

три от хиляда и тринадесет) кв. м в идеални части от Поземления имот,  актувана с акт  за 

частна общинска собственост АОС №5588/25.10.2021 г., вписан под номер №193, Том XXV, 

вх. рег. номер №9215/27.10.2021 г. в Служба по вписванията град Добрич, за сумата от 3 

460.00 (три хиляди четиристотин и шестдесет) лева, или 17.04 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 79.50 (седемдесет и девет и 0.50) лева.  

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

 
ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

 „ЗА“ - 21; „ПРОТИВ“ - 4; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 10. 

 

 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 28/30 ноември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 28 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 ноември 2021 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Промяна на Решение № 22-36 от 25.05.2021 г. на Общински съвет град Добрич. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 28 – 34: 

 

 Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 11, 

ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация: 

 

 1. Променя т. 2 в свое Решение № 22-36/25.05.2021 г. както следва:  

 

 „2. Определя за Председател на временната комисия за подготовка на Правилник за 

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

взаимодействието му с общинската администрация. – инж. Нивелин Радичков – 

Председател на Общински съвет град Добрич и за член на комисията – Иван Иванов.“ 

  

 

 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 28/30 ноември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 28 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 ноември 2021 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

ДРУГИ. 

 35.1 Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания на 

Кръстинка Дикова Коева. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 28 – 35.1: 

 

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

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

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

опрощаване на дължими държавни вземания, съгласно жалбата на Кръстинка Дикова 

Коева до Президента на Република България в общ размер на 250,00 лв. 

  

 Настоящото решение да бъде изпратено до Администрацията на Президента на 

Република България. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

 „ЗА“ - 18; „ПРОТИВ“ - 4; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 9. 

 

 

 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 28/30 ноември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 28 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 30 ноември 2021 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

ДРУГИ. 

 35.2 Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания на 

Лиляна Иванова Божкова. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 28 – 35.2: 

 

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

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

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

опрощаване на дължими държавни вземания, съгласно жалбата на Лиляна Иванова 

Божкова до Президента на Република България в общ размер на 1233,02 лв. с вкл. лихви. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено до Администрацията на Президента на 

Република България. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

 „ЗА“ - 25; „ПРОТИВ“ - 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 4. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:        

   (Йоанна Койчева) 


