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Препис - извлечение!  

ОСЗ 29/21 декември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 29 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 декември 2021 година 

 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за актуализация на Програмата за капиталовите разходи на Община град 

Добрич за 2021 г. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 29 – 1: 

 

 Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и ал. 2 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация: 

 

1. Приема актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич 

за 2021 г., съгласно Приложение №1.  

 

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

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

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 

 



Приложение №1  
 

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

 

№ ОБЕКТ                                                                              Годишна 

задача 

Актуализа- 

ция 

декември 

  І. Собствени  бюджетни  средства 7 798 646 9 349 279 

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

2 Училища 338 993 486 049 

2.1 ОУ "Христо Ботев" 15 000 15 000 

2.1.1 Компютърна техника 2 000 2 000 

2.1.2 Оборудване за ресурсна стая 3 000 3 000 

2.1.3 Изграждане на ограда  5 000 5 000 

2.1.4 Секции за обзавеждане 5 000 5 000 

2.2 ОУ "Хан Аспарух" 25 871 26 791 

2.2.1 Компютърна техника 14 053 14 973 

2.2.2 
Придобиване на преносими компютри със средства от МОН, ПМС №283/15.10.2020 г. 7 838 7 838 

2.2.3 Копирна машина 3 980 3 980 

2.3 ПМГ "Иван Вазов" 8 672 15 773 

2.3.1 Придобиване на преносими компютри със средства от МОН, ПМС №283/15.10.2020 г. 8 672 8 672 

2.3.2 Компютърна техника 0 4 303 

2.3.3 Телевизор 0 2 798 

2.4 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" 1 944 1 944 

2.4.2 Копирна машина 1 944 1 944 

2.5 СУ "Петко Рачов Славейков" 67 095 91 838 

2.5.1 Придобиване на преносими компютри със средства от МОН, ПМС №283/15.10.2020 г. 18 106 18 106 

2.5.2 Фотоволтаична система 46 557 46 557 

2.5.3 Детско съоръжение за игра и баланс на открито (финансиране от ПУДООС) 2 432 2 432 

2.5.4 Апарати за фотохидройонизация 0 18 776 

2.5.5 Бягаща пътека 0 1 497 

2.5.6 Климатични системи 0 4 470 

2.6 ЕГ "Гео Милев" 30 504 38 304 

2.6.1 Придобиване на преносими компютри със средства от МОН, ПМС №283/15.10.2020 г. 6 504 6 504 

2.6.2 
Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения за отоплителна инсталация 

на физкултурен салон 24 000 24 000 

2.6.3 Климатични системи 0 7 800 

2.7 ОУ "Панайот Волов" 4 008 4 008 

2.7.1 Система за видеонаблюдение 3 308 3 308 

2.7.2 Мултимедия (финансиране от ПУДООС) 700 700 

2.8 СУ "Димитър Талев" 25 918 28 370 

2.8.1 
Придобиване на преносими компютри със средства от МОН, ПМС №283/15.10.2020 г. 11 393 11 393 

2.8.2 Компютърна техника 14 525 16 977 

2.9 СУ "Любен Каравелов" 95 348 152 036 

2.9.1 Компютърна техника 67 518 86 252 

2.9.2 Комплект роботи за начинаещи и напреднали 20 000 57 954 

2.9.3 Дървен амфитеатър и декоративна преграда 7 830 7 830 

2.10 Професионална гимназия по ветеринарна медицина 2 750 4 952 

2.10.1 Придобиване на преносими компютри със средства от МОН, ПМС №283/15.10.2020 г. 1 751 1 751 

2.10.2 Компютърна техника 999 999 

2.10.3 Бензинов генератор 0 2 202 

2.11 СУ "Св. Климент Охридски" 16 710 59 860 

2.11.1 Компютърна техника 8 410 20 811 

2.11.2 Музикален смесителен пулт, дигитално пиано 3 300 9 469 

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



2.11.4 Климатици и газсигнализатори 0 6 400 

2.11.5 Акустично пиано и саксофон 0 8 000 

2.11.6 Интерактивни сензорни екрана 0 10 180 

2.12 ОУ "Стефан Караджа" 20 092 20 092 

2.12.1 Компютърна техника 15 312 15 312 

2.12.2 Публичен дисплей (финансиране от ПУДООС) 1 000 1 000 

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

2.13 ОУ "Н. Й. Вапцаров" 8 269 8 269 

2.13.1 Изграждане на видеонаблюдение 4 050 4 050 

2.13.2 Изграждане на безжична (тип WiFi) мрежа 4 219 4 219 

2.14 Ученическо общежитие 812 812 

2.14.1 Компютърна техника 812 812 

2.14 Професионална гимназия по аграрно стопанство 16 000 18 000 

2.14.1 Компютърна техника 3 000 3 000 

2.14.2 Култиватор 13 000 13 000 

2.14.3 Дъска за култиватор 0 2 000 

3 Дирекция "Хуманитарни дейности"   274 190 274 190 

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

3.1.1 
Доставка на 7 бр. компютърни конфигурации и 1 бр. професионално МФУ за "Център 

за обществена подкрепа 2" 11 800 11 800 

3.1.2 
Доставка на 3 бр. компютърни конфигурации за "Центрове за настаняване от семеен 

тип" ДБУ 1,2 3 960 3 960 

3.1.3 
Закупуване на 2 бр. прахосмукачки за мокро почистване на релефен гранитогрес за  

"Комплекс за социални услуги" 10 000 10 000 

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

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

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

интеграция"  4 000 4 000 

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

интеграция"  1 320 1 320 

3.1.8 
Доставка на 19 бр. компютърни конфигурации, 1 бр. мултумедиен проектор и 1 бр. 

лаптоп за "Дневен център за деца с увреждания" 22 000 22 000 

3.1.9 
Доставка на 1 бр. вертикализатор, 1 бр. проходилка за лечебна физкултура и 2 бр. 

медицински кушетки за "Дневен център за деца с увреждания" 5 640 5 640 

3.1.10 Доставка на 1 бр. ъглов диван с ракла за "Дневен център за деца с увреждания" 2 000 2 000 

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

увреждания"  3 000 3 000 

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

увреждания" 1 320 1 320 

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

3.1.14 
Доставка на 4 бр. компютърни конфигурации за служителите администриращи 

"Механизъм лична помощ" 4 000 4 000 

3.2 Функция "Здравеопазване" 170 150 170 150 

3.2.1 Основен ремонт на сградата на детска ясла №4  72 850 72 850 

3.2.2 Основен ремонт на сградата на детска ясла №5  29 300 29 300 

3.2.3  Основен ремонт на сградата на детска ясла №6  24 800 24 800 

3.2.4 

Доставка на 3 бр. полупрофесионални готварски печки с 6 газови котлона с чугунени 

горелки и електрическа фурна за ДЯ №4 - втора сграда, ДЯ №5 основна сграда и ДЯ 

№6 - втора сграда 10 800 10 800 

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

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

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

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

3.2.9 
Доставка и монтаж на модулен комплект секции и легла за ДЯ №6 - втора сграда 6 500 6 500 

3.2.10 Доставка на 2 бр. компютърни конфигурации за ДЯ №5 - за двете сгради  2 000 2 000 

3.2.11 Климатична система за ДЯ №4 1 300 1 300 



3.2.12 Климатична система за ДЯ №5 1 300 1 300 

3.2.13 Климатична система за ДЯ №6 1 300 1 300 

3.3 Функция "Култура" 3 000 3 000 

3.3.1 Компютърна техника  3 000 3 000 

4 Детски градини 148 524 284 642 

4.1 
Изграждане на нова сграда за нуждите на ДГ №10 Слънчице, находяща се в гр. 

Добрич, ул. "Даскал Димитър Попов" №1 (преходен)  12 890 148 890 

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

4.3 Изграждане на ограда ДГ №24 52 560 52 560 

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

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

4.6 Компютърна техника ДГ №8 (бивша ДГ №9) 2 742 2 742 

4.7 Фризер ДГ №9 2 911 2 911 

4.8 Компютърна техника ДГ №10 1 700 1 700 

4.9 
Изграждане на система за автоматизация на отоплителна инсталация ДГ №10  2 828 2 828 

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

4.11 Професионална готварска фурна за ДГ №23  3 348 3 348 

4.12 Хладилник ДГ №9 1 632 1 632 

4.13 

Изготвяне на проект по изпълнение на Договор с ПУДООС №14559 по Проект „Сред 

природата играем, учим и творим с учителя любим“ по национална кампания „За чиста 

околна среда“ за ДГ №25 2 826 1 694 

4.14 Хладилна витрина ДГ №8 1 475 1 475 

4.15 Професионална фурна ДГ №23 3 348 0 

4.16 Преносими компютри ДГ №32 2 010 2 010 

4.17 Детски съоръжения - ДГ №25 ( финансиране от ПУДООС) 4 998 4 998 

4.18 Детски съоръжения - ДГ №8 (финансиране от ПУДООС) 3 977 3 977 

4.19 Детски съоръжения - ДГ №26 (финансиране от ПУДООС) 3 612 3 612 

4.20 Детски съоръжения - ДГ №18 (финансиране от ПУДООС) 2 861 2 861 

4.21 Къща многофукционална за деца със СОП ДГ №27 0 3 000 

4.22 Компютърна техника ДГ №23 0 1 598 

5 Регионален исторически музей - Добрич 13 000 13 000 

5.1 Газификация на административна сграда 5 429 5 429 

5.2 Компютърна техника 2 000 2 000 

5.3 Климатик 2 000 2 000 

5.4 Дрон 3 571 3 571 

6 Регионална библиотека "Дора Габе" 8 840 8 840 

6.1 Машини за стерилизиране на книги 6 840 6 840 

6.2 Изграждане на IP система за видеонаблюдение 2 000 2 000 

7 
Изграждане на битова канализация в кв. Рилци, гр. Добрич - I-ви етап (финансиране от 

ПУДООС) (преходен) 533 402 533 402 

8 

Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска 

собственост, с участие на местното население, 2019 – 2023 г.(средства от местното 

население)  5 112 5 112 

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

животните"  37 168 37 168 

10 Коледна украса "Снежен човек" 2 186 2 186 

11 
Компютърна техника за "Местна комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни" 4 800 4 800 

12 

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

улична мрежа: ул. "Калиакра" – Нова бирена фабрика, бул. "25-ти септември" – 

"Ветеринарен техникум", бул. "25-ти септември" – "Битова техника" и ул. "Никола 

Петков" – бул. "Русия" (ПМС №24/2021 г.) 1 470 000 1 470 000 

13 Мотопеди за районни полицейски инспектори  3 600 3 600 

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

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

Георги" 2 081 2 081 

16 Детска площадка в ЖК "Дружба" със средства от ПУДООС 7 932 7 932 



17 Авариен основен ремонт на канализационна мрежа по ул. "Кап. Димитър Списаревски" 122 500 122 500 

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

19 

Актуализация на инв. проект за обект: „Повишаване на енергийната ефективност и 

редуциране на отделяните вредни емисии от сградата на Народно Читалище „Йордан 

Йовков - 1870“  26 802 26 802 

20 ОП "Комуналстрой" 15 120 15 120 

20.1 Фугорез за асфалт/бетон 3 120 3 120 

20.2 Вибрационна машина 5 580 5 580 

20.3 Машина за запълване на фуги 6 420 6 420 

21 ОП "Устойчиви дейности и проекти" 32 810 35 810 

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

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

21.3 Кофа за челен товарач 0 3 000 

22 Скенери (за изборите) 2 837 2 837 

23 Електронен дневник в "Детските градини" 14 700 14 700 

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

25 Външно информационно табло 2 880 2 880 

26 Конгресна катедра и бюро 3 440 3 440 

27 Упражняване на строителен и авторски надзор за обект - жилищен блок "Добрич"  10 809 5 916 

28 
Мини товарач с прикачно оборудване (храсторез, кофа, метачка и фреза за асфалт и 

бетон) за ОП "Устойчиви дейности и проекти" 116 268 116 268 

29 Виброваляк за ОП "Комуналстрой" 50 000 50 000 

30 Колесен мини–асфалтополагач за ОП "Комуналстрой" 116 651 116 651 

31 Товарен автомобил за ОП "Комуналстрой" 57 000 57 000 

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

33 Изграждане на ограда - Гробищен парк  10 000 10 000 

34 Разширение на Гробищен парк  - закупуване на земя 48 875 29 000 

35 Компютърна техника за районни полицейски инспектори  5 880 5 880 

36 Компютърна техника за "Военен отдел" 1 199 1 199 

37 Компютърна техника за "Общински съвет по наркотични вещества" 3 870 3 870 

38 
Реконструкция на вътрешно - разпределителна водопроводна мрежа, кв. Рилци, гр. 

Добрич - I етап (ПМС376 от 05.11.2021г.) 0 900 000 

39 

Изготвяне на инвестиционен проект за въвеждане на енергоспестяващи мерки и 

редуциране на вредните емисии от сградата на Спортно училище „Г. С. Раковски“ и  

ЦПЛР – ученическо общежитие, град Добрич 0 18 768 

40 
Изготвяне на инвестиционeн проект за основен ремонт на улица, находяща се в ПИ с 

ид. 72624.602.902 и ПИ с ид. 72624.602.913 в кв. Рилци 0 4 800 

41 
Изготвяне на инвестиционeн проект за ново улично кръстовище при пресичането на 

ул. „Иван Вазов“ и ул. „Панайот Хитов" 0 1 200 

42 Контейнери за сметоизвозване за ОП "Комуналстрой" 0 31 176 

43 Едносекционно гребло за ОП "Комуналстрой" 0 27 408 

44 Катафалка за ОП "Обреден дом" (ПМС 326 от 12.10.2021 г.) 0 85 000 

45 Товарен автомобил за "Домашен социален патронаж" (ПМС 326 от 12.10.2021 г.) 0 63 000 

46 
Специализиран автомобил за лица с увреждания за "КСУ - Палитра" (ПМС 326 от 

12.10.2021 г.) 0 78 000 

47 Автомобил за нуждите на "Социални грижи" (ПМС 326 от 12.10.2021 г.) 0 60 000 

  II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2021 г. 537 775 537 775 

1 Разширение на Гробищен парк  - закупуване на земя (преходен)  19 533 19 533 

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

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

ул. "Владая" (преходен)  13 449 13 449 

4 Център за защита на природата и животните - парково осветление (преходен)  2 736 2 736 

5 Изработване на инвестиционен проект - "Централен пазар" (преходен)  48 000 48 000 

6 Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска 

собственост, с участие на местното население, 2019 – 2023 г. (преходен)  20 399 15 299 



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

(жп. гара Юг) (преходен)  150 991 150 991 

8 
Упражняване на строителен и авторски надзор за обект: Изграждане на битова 

канализация в кв. Рилци, гр. Добрич - I-ви етап (преходен)  58 560 58 560 

9 
Инвестиционен проект за основен ремонт и обновяване на огледална зала "Нели 

Божкова" (преходен)  26 955 26 955 

10 
Комплект, приемник използващ глобални навигационни спътникови системи 10 800 10 800 

11 Пътно - маркировъчна машина за ОП "Комуналстрой" 14 652 14 652 

12 Колесен мини–асфалтополагач за ОП "Комуналстрой" 25 549 25 549 

13 Пикап за ОП "Център за защита на природата и животните" 35 988 35 988 

14 Модули за отпадъци за градски център 16 169 16 169 

15 Програмен продукт "Сиела" 2 304 2 304 

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

17 Система за видеонаблюдение в ЦУИ на Община град Добрич 1 653 1 653 

18 
Изграждане на битова канализация в кв. Рилци, гр. Добрич - I-ви етап (преходен) 37 006 37 006 

19 

Изготвяне на инвестиционен проект за въвеждане на енергоспестяващи мерки и 

редуциране на вредните емисии от сградата на Спортно училище „Г. С. Раковски“ и  

ЦПЛР – ученическо общежитие, град Добрич 0 5 100 

  III. Проекти 3 909 679 4 339 123 

1 
Подобряване на връзката с мрежата TEN-T в трансграничния регион Меджидия - 

Добрич, INTERREG V-А ROBG 39246/04.04.2018 (преходен)  33 953 33 953 

2 
Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич, договор № 

BG16RFOP001-1.011-0007 (преходен)  3 005 164 3 005 164 

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

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

4 Младежки център Добрич – Вашето днес 421 950 421 950 

5 
Програма Еразъм +, компютърна техника за Професионална гимназия по ветеринарна 

медицина 849 849 

6 Преносим компютър ДГ №23 Проект "Подкрепа за приобщаващо образование" 1 700 1 700 

7 
Секция къща-влакче детски модул ДГ №23 Проект "Подкрепа за приобщаващо 

образование" 1 610 1 610 

8 Лаптоп ДГ №25 - Проект "Подкрепа за приобщаващо образование" 1 699 1 699 

9 
Програма Еразъм +, компютърна техника и фотоапарат за СУ "Любен Каравелов" 0 2 098 

10 
Сензорна пътека и компютърна техника ОУ "Хан Аспарух" Проект "Подкрепа за 

приобщаващо образование" 0 3 094 

11 
Обновяване на културна инфраструктура - зала „Добрич” договор № BG16RFOP001-

1.011-0007 0 421 100 

12 
Компютърна техника за ОУ "Стефан Караджа - Проект "Подкрепа за приобщаващо 

образование"  0 1 700 

13 
Компютърна техника за СУ "Георги Стойков Раковски, Проект "Умно училище" 0 1 452 

  IV. Дългосрочен дълг 0 1 493 626 

1 
Основен ремонт на ул. "Захари Стоянов" (участъка от ул. "Сан Стефано" до ул. "Стоян 

Михайловски") 0 405 029 

2 
Основен ремонт на ул. "Ген. Колев" (участъка от ул. "Захари Стоянов" до 

кръстовището с ул. "България") 0 250 000 

3 
Основен ремонт на ул. "Каменица" (участъка от ул. "Бойчо Огнянов" до ул. "Агликина 

поляна") 0 476 455 

4 
Основен ремонт на ул. "Бойчо Огнянов" (участъка от ул. "Христо Ботев" до ул. 

"Каменица") 0 318 494 

5 Проектиране, упражняване на строителен и авторски надзор на улици 0 43 648 

  ОБЩО: 12 246 100 15 719 803 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 29/21 декември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 29 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 декември 2021 година 

 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Актуализация на бюджета за 2021 година. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 29 – 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 4 520 016 лева, съгласно Приложение № 1. 

      1.2. По разходите  в размер на 4 520 016 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“ – 3. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

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 

13-

04 
данък при придобиване на имущество 

по дарения и по възмезден начин   

300 000 300 000 

28-

09 
наказателни лихви за данъци, мита и 

осигурителни вноски   

66 872 66 872 

31-

18 

получени от общини трансфери за 

други целеви разходи от ЦБ чрез  

кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х   

1 259 550 1 259 550 

36-

11 

Получени застрахователни 

обезщетения за ДМА 

152   152 

61-

01 Получени трансфери между бюджети 
  2 740 821 2 740 821 

62-

02 

Предоставени трансфери (-) между 

бюджети и сметки за средствата от 

Европейския съюз   

  -2 011 323 -2 011 323 

70-

01 

Придобиване на дялове и акции и 

увеличение на капитала и 

капиталовите резерви (-) 

  -50 000 -50 000 

72-

02 

възстановени суми по възмездна 

финансова помощ (+) 

  31 320 31 320 

76-

00 
Временни безлихвени заеми 

  688 998 688 998 

83-

12 

получени дългосрочни заеми от банки 

в страната (+) 

  1 493 626 1 493 626 

ВСИЧКО ПРИХОДИ 152 4 519 864 4 520 016 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

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"  

52-02 Придобиване на сгради   136 000 136 000 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 0 136 000 136 000 

322 Дейност "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" -  

СУ "Св. Св. Кирил и Методий" 

10-15 Материали 99   99 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 99 0 99 

469 Дейност "Други дейности по здравеопазването"  

01-01 

заплати и възнаграждения на персонала нает 

по трудови правоотношения 

  125 000 125 000 

05-51 

осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване  

  17 500 17 500 

05-60 здравноосигурителни вноски от работодатели   6 000 6 000 

05-80 

вноски за допълнително задължително 

осигуряване от работодатели 

  1 500 1 500 

10-15 материали   64 617 64 617 

10-30 текущ ремонт   520 000 520 000 

43-01 

Субсидии и други текущи трансфери за 

нефинансови предприятия за текуща дейност 

  188 933 188 933 

52-04 придобиване на транспортни средства   286 000 286 000 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 0 1 209 550 1 209 550 

604 Дейност "Осветление на улици и площади"  

10-16 Вода, горива, енергия   216 000 216 000 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 0 216 000 216 000 

606 Дейност "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"  

10-30 Текущ ремонт   1 378 000 1 378 000 

51-00 Основен ремонт   1 493 626 1 493 626 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 0 2 871 626 2 871 626 

714 Дейност "Спортни бази за спорт за всички" - ОП "Спортни имоти" 

10-98 

Други разходи, некласифицирани в другите 

параграфи и подпараграфи 

  50 688 50 688 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 0 50 688 50 688 

759 Дейност "Други дейности по културата" - Община 

10-20 Разходи за външни услуги   36 000 36 000 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 0 36 000 36 000 

751 Дейност "Библиотеки с национален и регионален характер" - РБ "Дора Габе" 

10-15 Материали 53   53 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 53 0 53 

ВСИЧКО РАЗХОДИ 152 4 519 864 4 520 016 

  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 29/21 декември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 29 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 декември 2021 година 

 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, 

обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на 

териториите за обществено ползване за 2022 година. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 29 – 3: 

 

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

местната администрация и чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, 

приема План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, 

обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на 

териториите за обществено ползване за 2022 година в размер на 15 158 580,00 

(петнадесет милиона сто петдесет и осем хиляди петстотин осемдесет лева), както 

следва: 

ПЛАН - СМЕТКА                                                                                                                                                    

за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите 

отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено 

ползване за 2022 година 

  

№ 

по 

ред 

 

 

УСЛУГИ 

 

 

 

Годишен 

размер на 

разходите по 

приета план 

- сметка за 

2021 г. в лева  

с ДДС  

Годишен 

размер  на 

разходите за 

2022 г. в лева 

с ДДС 

 

 

І. Осигуряване на съдове за съхранение на 

битовите отпадъци - контейнери, кофи и други. 

Събиране на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения за третирането им. 

3 430 000 

 

 

3 656 700 

 

 



II. Проучване, проектиране, изграждане, 

поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или 

други инсталации или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване 

на битови отпадъци, включително отчисленията 

по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на 

отпадъците. 

12 052 316 в 

т.ч. за 

Община  

град Добрич 

*4 728 150 

*4 213 536 

*19 800 

*18 600 

9 601 880 в 

т.ч. за 

Община  

град Добрич 

5 669 200 

III. Почистване на уличните платна, площадите, 

алеите, парковите и другите територии от 

населените места, предназначени за обществено 

ползване. 

1 780 000 1 900 000 

  

 

Обща сума на планираните разходи. 

 

17 262 316 

в т.ч. за 

Община 

град Добрич 

9 938 150 

*4 213 536 

*19 800 

*18 600 

15 158 580 

в т.ч. за 

Община 

град Добрич 

11 225 900 

 

 

 

. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 20; „ПРОТИВ“ – 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 16. 

 

 

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 29/21 декември 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 29 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 декември 2021 година 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 29 – 4: 
 

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

местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3 и чл. 26, ал. 4 от 

Закона за нормативните актове, чл. 78 и чл. 79 от Административно-процесуалния 

кодекс, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва: 

 

 §1. Създава се нова точка 8 от Раздел I на Приложение №3 със следния 

текст: 

т. 8. Спортен комплекс „Русалка“, състоящ се от: 

 - Блок А – Масивна четириетажна сграда, състояща се от плувен басейн с 

трибуна; помещения за филтърно, котелно, съблекални, медицински кабинети, 

тренировъчни стаи, сауна; лаборатории и кафе със ЗП 1370,00 кв. м; 

 - Блок Б – Масивна двуетажна сграда, състояща се от боксова зала, медицински 

кабинети и съблекални със ЗП 413,00 кв. м; 

 - Блок В – Масивна четириетажна сграда, състояща се от зали за художествена 

гимнастика и борба, съблекални, треньорски стаи, кино зали, гимнастически стаи, 

музей, лекарски кабинети, кафе, зала за гости, фоайета и машинно отделение със ЗП 

2141,00 кв. м. 

 Застроено и незастроено дворно място, представляващо парцел III в кв. 1 по 

плана на Градски парк „Свети Георги“ с площ 15610,00 кв. м. Спортен комплекс 

„Русалка“ е актуван с АОС № 1042/02.07.1999 г. 

 

 §2.  Раздел III. т. 1 придобива следния текст: 

 Спортни обекти - общинска собственост, могат да се предоставят безвъзмездно, 

без търг, за срок до 1 година, на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване 

на общественополезна дейност, институции в системата на предучилищното и 

училищното образование, Ученическа спортна школа и на юридически лица на 

бюджетна издръжка. 

 

 §3.  Раздел III. т. 2  придобива следния текст: 

 Кандидатите за безвъзмездно използване на спортни обекти следва да отговарят 

на изискванията, предвидени в чл. 24, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 

физическото възпитание и спорта, както и на следните изисквания:  

 1. да нямат просрочени финансови задължения към Община град Добрич;  



 2. да са изпълнили задълженията си към Община град Добрич по предходно 

финансиране или подпомагане и/или по договори свързани със спортни обекти - 

общинска собственост, включително и задължението за осигуряване на свободен 

достъп до спортните обекти;  

 3. седалището и мястото за развиване на спортната им дейност да е на 

територията на Община град Добрич;  

 4. състезателите на спортния клуб по съответния спорт, с изключение на 

националните състезатели, да водят тренировъчен и учебен процес на територията на 

Община град Добрич;  

 5. да не представляват свързани лица по смисъла на §1, т. 10 от Допълнителните 

разпоредби към Закона за физическото възпитание и спорта. 

 При деклариран интерес от страна на спортни клубове, включени в регистъра на 

Община град Добрич, да ползват спортните имоти на основание заявен и утвърден 

часови график във връзка с упражнявания от тях вид спорт, като подлежат на плащане 

консумативи във връзка с потребяване на ел. енергия, вода, газ и други. Кмета на 

Община град Добрич, сключва договор за безвъзмездно ползване за срок до 1 (една) 

година, без провеждане на търг или конкурс. 

 

 §4. Отпада Приложение: Примерен образец на Договор за безвъзмездно 

ползване на общински спортни обекти. 

 

 §5. Изменя Приложение №2 към Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество за определяне на часова ставка лв./час, 

заплащана от лица, извън посочените в чл. 103, ал. 1 от Закона за физическото 

възпитание и спорта, като се създава т. 3 към І. със следния текст:  

 

№ по 

ред 

Наименование на обекта Заплащане 

лв. без 

ДДС/ час 

І. Закрити спортни обекти  

3. СК „Русалка” – Универсална зала – без отопление 28.73 

 

 §6. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество е приета с Решение 29-4 от 

21.12.2021 г. на Общински съвет гр. Добрич и влиза в сила от ……….... 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 36; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 2. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 29/21 декември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 29 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 декември 2021 година 

 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

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

Добрич. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 29 – 5: 

 

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

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

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

кодекс, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

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

Добрич, както следва: 

 

 §1. Създава се нов чл. 59, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 със следните текстове: 

 

 Чл. 59.(1) Общински съвет определя следните цени на услуги за ползване на 

плувен басейн при СК „Русалка”: 

        1. За ползване на басейна от граждани извън определения за спортните клубове 

график – 10.00 лева за 1 час; 

        2. Месечна абонаментна карта за ползване на басейна от граждани извън 

определения за спортните клубове график 12 посещения – 100.00 лева; 

        3. За ползване на басейна от ученици, студенти и пенсионери извън определения за 

спортните клубове график – 6.00 лева за 1 час; 

       4. Месечна абонаментна карта за ползване на басейна от ученици, студенти и 

пенсионери извън определения за спортните клубове график – 12 посещения – 70.00 

лева; 

        5. Месечна абонаментна карта за ползване на басейна от картотекирани 

състезатели в определения за спортните клубове график 8 посещения – 40.00 лева, 12 

посещения – 60.00 лева, неограничени посещения – 70.00 лева; 

       6. Месечна абонаментна карта за 12 посещения за начинаещи – 60.00 лева. 

 

          (2) Цените за услугите по предходната алинея са с включен ДДС; 

          (3) Цените за услугите по ал. 1 за ползване на басейна при СК „Русалка“ са без 

треньор или инструктор 



          (4) Приходите по ал. 1 се събират от служители на ОП „Спортни имоти“ и се 

внасят в приход на Общинския бюджет.  

 

 

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

следния текст: 

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

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

Добрич е приета с Решение 29-5 от 21.12.2021 г. на Общински съвет гр. Добрич и влиза 

в сила от ………... 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:     (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

   (Йоанна Койчева)                 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 29/21 декември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 29 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 декември 2021 година 

 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера 

на местните данъци на територията на Община град Добрич. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 29 – 6: 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за 

местните данъци и такси и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс, приема 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните 

данъци на територията на Община град Добрич, както следва: 

      

 

 §1. Чл. 5, ал. 1 се изменя по следния начин: 

 Чл. 5. (1) Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се 

извършват от служители на общинската администрация, определени със заповед на 

кмета на общината по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/. 

Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по местонахождението на 

общината, в чийто район е възникнало задължението, по реда на ДОПК. 

 

 

          §2. Чл. 32, ал. 4 се изменя и се добавят т. 1, т. 2 и т. 3 със следните текстове: 

 (4)  Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства: 

 1. придобити преди първоначалната им регистрация за движение в страната; 

 2. за които приобретателят е в чужбина и за които няма последваща регистрация 

за движение в страната; 

 3. с прекратена регистрация на основание тотална щета и за които няма 

последваща регистрация за движение от нов приобретател в страната. 

 

 

          §3. Чл. 56, ал. 5 се изменя по следния начин: 

  (5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 31 януари на всяка година 

за облагане с туристически данък за предходната календарна година. 

 

 



          §4. Чл. 57, ал. 1 се изменя по следния начин: 

 (1) Размерът на дължимия туристически данък за местата за настаняване се 

определя, както следва: 

 1. За категоризирани места за настаняване – клас „А“ и клас „Б“: 

 а) категория 1 звезди – 0.60 лв. за нощувка; 

 б) категория 2 звезди – 0.80 лв. за нощувка; 

 в) категория 3 звезди – 1.00 лв. за нощувка; 

 г) категория 4 звезди – 1.20 лв. за нощувка; 

 д) категория 5 звезди – 1.40 лв. за нощувка; 

 

 2. За регистрирани места за настаняване – клас „В“ – 0.60 лв. за нощувка. 

 

 

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

следния текст: 

 §1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера 

на местните данъци на територията на Община град Добрич е приета с Решение №29-6 

от 21.12.2021 г. на Общински съвет гр. Добрич и влиза в сила от 01.01.2022 година. 

 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 36; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0. 

 

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 29/21 декември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 29 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 декември 2021 година 

 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП 

„Спортни имоти“ в Разделите „Структура на общинското предприятие“ и „Поименно 

разписание на длъжностите“ на предприятието. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 29 – 7: 

  

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

местното самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал. 4 във връзка с ал. 3 от 

Закона за общинската собственост и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс, 

приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП 

„Спортни имоти“ както следва: 

 §1. Изменя и допълва Приложение А от Правилника за дейността на ОП 

„Спортни имоти“, съгласно Приложение А. 

 

 §2. Изменя и допълва Приложение Б от Правилника за дейността на ОП 

„Спортни имоти“, съгласно Приложение Б. 

 

           §3. В преходните и заключителни разпоредби на Правилника за дейността на ОП 

„Спортни имоти“ се създава §1 със следния текст: 

           §1. Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП 

„Спортни имоти“ е приет с Решение №29-7 от 21.12.2021 г. и влиза в сила от 

……………….г. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 31; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



Приложение А 
 

 

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СПОРТНИ ИМОТИ” 

 
 

 

 ДИРЕКТОР 

 
   

 
      

 

Главен 

счетоводител 
  Организатор по труда   

Инструктор 

спорт  
  Спасител 

          

 Технически 

сътрудник  
РПСС 

 
Лаборант 

 
Огняр 

 

    

 Касиер 

 



Приложение Б 
 

 

ПОИМЕННО РАЗПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ НА 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СПОРТНИ ИМОТИ” 

 

 

 

№ 

 

Длъжностно наименование 

 

 

Численост 

1. Директор 

 
1 

2. Главен счетоводител 

 
1 

3. Инструктор спорт 

 
3 

4. Организатор по труда 

 
4 

5. Технически сътрудник – касиер 

 
1 

6. РПСС 

 
21 

7. Спасител 

 
4 

8. Огняр 

 
2 

9. Касиер 

 
2 

10. Лаборант 

 
1 

 

  

Всичко численост: 

 

40 щ. бройки 

 
 

 

 

 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 29/21 декември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 29 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 декември 2021 година 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предоставяне на временен безлихвен  заем  за допустими възстановими разходи  по 

проект „Реконструкция на сграда за приют за бездомни лица и семейства“, съгласно 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.011-

0008-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 29 – 8: 

 

 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 „Реконструкция на сграда за приют за бездомни лица и 

семейства“, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№BG16RFOP001-1.011-0008-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 

2020 г., в размер  до 176 100 лв., с цел разплащане на разходи по изпълнение на 

проекта. 

 

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

плащане от Управляващия орган на програмата. 

 

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

Решението. 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева)       



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 29/21 декември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 29 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 декември 2021 година 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по 

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

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

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

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

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 29 – 9: 

 

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

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

финанси, Общински съвет град Добрич: 

 

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

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

договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-6.002-0096-С01,  процедура 

за директно предоставяне на БФП №BG05M9ОP001-6.002 „Патронажна грижа +“ в 

размер до 246 000,00 лева (Двеста четиридесет и шест хиляди лева), с цел разплащане 

на разходи по изпълнение на проекта. 

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

плащане от Управляващия орган на програмата. 

 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) 

                     (Виолета Йончева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 29/21 декември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 29 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 декември 2021 година 

 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по 

проект „За равен шанс на децата“, Договор за безвъзмездна помощ №BG05M9OP001-

2.004-0028-C01, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 29 – 10: 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 104, ал. 1, т. 5, ал. 2 и ал.4 от Закона за 

публични финанси, Общински съвет град Добрич: 

 

 1. Дава съгласие за предоставяне на безлихвен заем от бюджета на Община град 

Добрич по проект „За равен шанс на децата“, Договор за безвъзмездна помощ 

№BG05M9OP001-2.004-0028-C01, Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014 – 2020 в размер на 300 486 лв.  (триста хиляди четиристотин осемдесет и 

шест лв.) с цел разплащане на разходи по изпълнение на проекта; 

 

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

Междинни и Финално плащане от Управляващия орган на програмата; 

 

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

Решението.    

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА     

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:           (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:        (п) 

                            (Виолета Йончева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

    (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 29/21 декември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 29 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 декември 2021 година 

 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

Добрич, с обхват ПИ 72624.906.635 по КККР на град Добрич. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 29 – 11: 

 

 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 72624.906.635 по КККР на град Добрич, от територия „ЗЕМИ БЕЗ 

ПРАВО НА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – Ссб” в зона „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА 

ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ“ – „Пп“, с устройствени параметри H 

≤7,00м, Пл.застр. ≤40% и Кинт ≤0,8, Пл. озел. ≥50% и начин на застрояване – свободно. 

 

 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) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 29/21 декември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 29 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 декември 2021 година 

 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: 

„Разпределителен газопровод и газопроводни отклонения в Поземлени имоти (ПИ) 

72624.440.439 и 72624.440.761 в землището на град Добрич“. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 29 – 12: 

 

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

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

 

 I. Одобрява проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) 

за обект: „Разпределителен газопровод и газопроводни отклонения в Поземлени имоти 

(ПИ) 72624.440.439 и 72624.440.761 в землището на град Добрич“.  

 

 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) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 29/21 декември 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 29 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 декември 2021 година 

 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

ПИ 72624.608.2009, отреден за УПИ V-„за гаражи“, кв. 1191, ЖК „Север 1“, град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 29 – 13: 

 

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

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

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

град Добрич, за ПИ 72624.608.2009, отреден за УПИ V – „за гаражи“, кв. 1191, ЖК „Север 

1“, град Добрич, за промяна от „ТЕРЕНИ ЗА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА – 

„Тти“ в  „ЖИЛИЩНА УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА МАЛКОЕТАЖНО ЗАСТРОЯВАНЕ 

(до 10м) – „Жм“;  

 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 „ВИПС“ ЕООД, в качеството им на заинтересовано лице, да 

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

(ОУПО) град Добрич, за ПИ 72624.608.2009, отреден за УПИ V-„за гаражи“, кв. 1191, ЖК 

„Север 1“, град Добрич, за своя сметка. 

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

Закона, действия.           

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 17; „ПРОТИВ“ – 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 10. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)  

 

Вярно с оригинала! 

Снел преписа:   

    (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 29/21 декември 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 29 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 декември 2021 година 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА 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 72624.171.5, ПИ 72624.123.805 и ПИ 72624.174.58 в землището на град 

Добрич за обект: „Електрозахранване 20kV, на „Складова база“. Кабелна линия 20 kV. 

БКТП 1 х 1000 kVA; 20/0.4kV, в ПИ 72624.171.1, кв. Рилци, общ. град Добрич, обл. 

Добрич“.   

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 29 – 14: 

 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.  

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

елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните 

територии за ПИ 72624.171.5, ПИ 72624.123.805 и ПИ 72624.174.58 в землището на град 

Добрич за обект: „Електрозахранване 20kV, на „Складова база“. Кабелна линия 20 kV. 

БКТП 1 х 1000 kVA; 20/0.4kV, в ПИ 72624.171.1, кв. Рилци, общ. град Добрич, обл. 

Добрич“.  

 Да бъде представено становище от РИОСВ – Варна и Агенция „Пътна 

инфраструктура“ – Областно пътно управление – Добрич, 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) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 29/21 декември 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 29 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 декември 2021 година 

 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

ПЗ) на ПИ 72624.308.60, по кадастралната карта на град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 29 – 15: 

 

 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 72624.308.60, по кадастралната карта на град Добрич, за промяна 

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

застрояване със средна височина, с ограничителни линии на 25,00м от границата към пътя 

от югозапад и на по 4,00м от вътрешните граници, с устройствени показатели: H ≤15м, 

Пл.застр. ≤70%, Кинт ≤2,5 и Пл.озел. ≥20%, съгласно приложена скица-предложение по чл. 

135, ал. 2 от ЗУТ.  

 Предложението е в съответствие с действащия ОУПО град Добрич – ПИ 

72624.308.60, по действащата КК, попада извън СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ на града, в 

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕРИТОРИИ – 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, „БТК“ ЕАД 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“ – 33; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:                (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 29/21 декември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 29 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 декември 2021 година 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

ПЗ) на ПИ 72624.308.61, по кадастралната карта на град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 29 – 16: 

 

 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 72624.308.61, по кадастралната карта на град Добрич, за промяна 

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

застрояване със средна височина, с ограничителни линии на 25,00 м от границата към пътя 

от югозапад и на по 4,00 м от вътрешните граници, с устройствени показатели: H ≤15 м, 

Пл.застр. ≤70%, Кинт ≤2,5 и Пл.озел. ≥20%, съгласно приложена скица-предложение по чл. 

135, ал. 2 от ЗУТ.  

 Предложението е в съответствие с действащия ОУПО град Добрич – ПИ 

72624.308.61, по действащата КК, попада извън СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ на града, в 

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕРИТОРИИ – 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, „В и К Добрич“ АД, „БТК“ ЕАД 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“ – 30; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:     (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 29/21 декември 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 29 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 декември 2021 година 

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Одобряване предложението на Конкурсната комисия за избор на управител на „Диагностично-

консултативен център – II – Добрич“ ЕООД град Добрич, ЕИК: 124140780 за  определяне на 

кандидата, спечелил конкурса. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 29 – 17: 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 2 от 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, чл. 23, ал. 1 от Наредба за условията и реда за упражняване на 

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

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

сключването на договори за съвместна дейност 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 26.11.2021 г. -  Приложение №1), а именно:  

 1. Класира на първо място кандидата за управител на „Диагностично-консултативен център 

– II – Добрич” ЕООД град Добрич, ЕИК: 124140780 – д-р Валери Веселинов Тодоров получил 

средна оценка – Отличен 5,78 за разработената от него Програма за развитието и дейността на 

лечебното заведение за тригодишен период и събеседването, съгласно представените и подписани 

Карти от членовете на комисията.  

 2. Определя д-р Валери Веселинов Тодоров за спечелил конкурса за управител на 

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

консултативен център – II – Добрич” ЕООД град Добрич ЕИК: 124140780 – Образец 7 към 

Приложение №1 от Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на 

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

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

съвместна дейност. 

 4. Възлага на д-р Валери Веселинов Тодоров след сключване на Договора за възлагане на 

управлението на Диагностично-консултативен център – II – Добрич” ЕООД град Добрич  ЕИК: 

124140780 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) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 29/21 декември 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 29 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 декември 2021 година 

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Одобряване предложението на Конкурсната комисия за избор на управител на “Център за 

психично здраве д-р П. Станчев - Добрич” EООД град Добрич, ЕИК: 000851111 за  определяне на 

кандидата, спечелил конкурса. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 29 – 18: 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 2 от 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, чл. 23, ал. 1 от Наредба за условията и реда за упражняване на 

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

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

сключването на договори за съвместна дейност 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 26.11.2021 г. -  Приложение №1), а именно:  

 1. Класира на първо място кандидата за управител на „Център за психично здраве д-р П. 

Станчев – Добрич” EООД град Добрич, ЕИК: 000851111 – д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева, 

получил средна оценка – Отличен 5,85 за разработената от нея Програма за развитието и дейността 

на лечебното заведение за тригодишен период и събеседването, съгласно представените и 

подписани Карти от членовете на комисията. 

 2. Определя д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева за спечелил конкурса за управител на 

„Център за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич” EООД. 

 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 „Център за 

психично здраве д-р П. Станчев - Добрич” EООД град Добрич,  ЕИК: 000851111 – Образец 7 към 

Приложение №1 от Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на 

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

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

съвместна дейност. 

 4. Възлага на д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева след сключване на Договора за 

възлагане на управлението на „Център за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич” EООД град 

Добрич, ЕИК: 000851111 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“ – 31; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа: (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 29/21 декември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 29 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 декември 2021 година 

 

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на дървен 

материал за огрев. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 29 – 19: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 36, ал. 3, т. 1, 

чл. 41, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общински съвет дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно 

наддаване на дървен материал за огрев и одобрява предложената начална тръжна цена. 

 Начална тръжна цена – 13 566.00 лева без включено ДДС за цялото количество от 

350 пространствени м3  (38.76 лева без включено ДДС на пространствен м3, 46.51 лева на 

м3 с включено ДДС или 16 279.20 лева с включено ДДС за цялото количество от 350 

пространствени м3).  

 

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

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 29/21 декември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 29 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 декември 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Одобряване на Доклад за резултатите от последваща оценка на изпълнението на Общински 

план за развитие на Община град Добрич за периода 2014 – 2020 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 29 – 20: 

 

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

одобрява Доклад за резултатите от последваща оценка на изпълнението на Общински план 

за развитие на Община град Добрич за периода 2014 – 2020 г.  

  

  

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 33; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2. 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:     

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 29/21 декември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 29 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 декември 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Утвърждаване на нова общинска транспортна схема на град Добрич. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 29 – 21: 

 (Отменено с Решение № 31-27 от 22.02.2022 г. на Общински съвет град Добрич) 

 

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

чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на 

транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и 

леки коли, утвърждава нова общинска транспортна схема на град Добрич съгласно 

Приложение №1. 

 

 2. Утвърдената нова общинска транспортна схема на град Добрич влиза в сила от 

01.01.2023 година. 

 

  

  

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 17; „ПРОТИВ“ – 7; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 9. 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:     

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 29/21 декември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 29 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 декември 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за продажба на общински жилища – апартаменти. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 29 – 22: 

 

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

ал. 9, т. 2 от ЗОС допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 

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

6.3 Продажба на жилищни имоти – апартаменти  със следните жилища: 

                  т. 212 жк „Балик“ бл. 7,  вх. Г, ет. 8, ап. 31 

                  т. 213 жк „Иглика“ бл. 3, вх. Г, ет. 8, ап. 23 

                   

 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 №31 (тридесет и едно), със застроена площ 68,67 (шестдесет и 

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

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

№72624.619.481.10.127 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, 

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

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

последно изменение от 01.12.2021 г. , ведно с 0,920% (нула цяло деветстотин и двадесет 

хилядни процента) от 794,24 кв. м в ид. части от общите части на сградата с 

идентификатор 72624.619.481.10, равняващи се на 7,31 (седем цяло, тридесет и един) кв. м; 

0,920% (нула цяло деветстотин и двадесет хилядни процента) от 869,28 кв. м отстъпено 

право на строеж, равняващи се на 8,00 (осем) кв. м, изба №32 с площ 3,46 (три цяло 

четиридесет и шест стотни) кв. м, находящ се на адрес: град Добрич, жк „Балик“ бл. 7, вх. 

Г, ет. 8 на Елица Душкова Сашева, за сумата от 45 775 (четиридесет и пет хиляди 

седемстотин седемдесет и пет) лева без ДДС. Данъчна оценка на апартамента: 10 580,70 

(десет хиляди петстотин и осемдесет и 0,70) лева.  

 

 2. АПАРТАМЕНТ №23 (двадесет и три), със застроена площ 64,11 (шестдесет и 

четири цяло и единадесет стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно 

помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

№72624.612.81.3.95 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, две, точка, осем, 

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



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

01.12.2021 г., ведно с 1,957% (едно цяло деветстотин петдесет и седем хилядни процента) 

от 312,08 кв. м в ид. части от общите части на сградата с идентификатор 72624.612.81.3, 

равняващи се на 6,11 (шест цяло и единадесет стотни) кв. м; 1,957% (едно цяло 

деветстотин петдесет и седем хилядни процента) от 390,08 кв. м отстъпено право на 

строеж, равняващи се на 7,63 (седем цяло шестдесет и три стотни) кв. м, изба №2 с площ 

2,20 (две цяло и двадесет стотни) кв. м, находящ се на адрес: град Добрич, жк „Иглика“ бл. 

3, вх. Г, ет. 8 на Гюлсевим Ибрямова Раимова за сумата от 44 844 (четиридесет и четири 

хиляди осемстотин четиридесет и четири) лева, без ДДС. Данъчна оценка на апартамента: 

8 750,10 (осем хиляди седемстотин и петдесет и 0,10) лева. 

 

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

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

помещение и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

№72624.615.3234.1.143 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, пет, точка, три, 

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

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

0.00424 от общите части на сградата с идентификатор 72624.615.3234.1, представляващи 

3.97 (три цяло и деветдесет и седем стотни) кв. м и отстъпено право на строеж – 4.96 

(четири цяло деветдесет и шест стотни) кв. м, изба №21 с площ 2,42 (две цяло четиридесет 

и две стотни) кв. м, находящ се на адрес: град Добрич, жк „Дружба“, бл. 14, вх. Е, ет. 8 на 

Наталия Костова Атанасова за сумата от 35 204 (тридесет и пет хиляди двеста и четири) 

лева, без ДДС. Данъчна оценка на апартамента: 9 639,60 (девет хиляди шестстотин 

тридесет и девет и 0,60) 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“ – 23; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 29/21 декември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 29 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 декември 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложения за продажба на имоти – частна общинска собственост (лозя) находящи се в 

землището на град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 29 – 23: 

 

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

ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва Програмата за управление и 

разпореждане в част ІІ. Обхват и съдържание на програмата, точка 6 – Продажба на 

общински имоти, подточка 2 – Продажба на земеделски земи (лозя) със следните имоти:  

 1. Поземлен имот с идентификатор 72624.906.338, по Кадастралната карта и 

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

Изпълнителният директор на АГКК, находящ се в местността „Гаази баба“, с площ 438.00 

кв. м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, 

категория на земята: Трета, номер по предходен план : 1047. 

 2. Поземлен имот с идентификатор 72624.900.36, по Кадастралната карта и 

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

Изпълнителният директор на АГКК, находящ се в местността „Алмалии“, с площ 479.00 

кв. м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, 

категория на земята: Четвърта, номер по предходен план : 900036. 

 3. Поземлен имот с идентификатор 72624.436.8, по Кадастралната карта и 

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

Изпълнителният директор на АГКК, находящ се в местността „Хиподрума“, с площ 694.00 

кв. м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, 

категория на земята: Трета. 

 4. Поземлен имот с идентификатор 72624.904.178, по Кадастралната карта и 

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

Изпълнителният директор на АГКК, последно изменение от 10.12.2021 г., находящ се в 

местността „Гаази баба“, с площ 748.00 кв. м, трайно предназначение на територията: 

Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, категория на земята: Трета, номер по 

предходен план: 616. 

 

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

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

съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване и одобрява предложената 

начална тръжна цена без ДДС на следните имоти: 

  1. Поземлен имот с идентификатор 72624.906.338, по Кадастралната карта и 

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



Изпълнителният директор на АГКК, находящ се в местността „Гаази баба“, с площ 438.00 

кв. м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, 

категория на земята: Трета, номер по предходен план: 1047, за сумата от 14 600.00 

(Четиринадесет хиляди и шестстотин) лв., или 33.30 лв./кв. м. 

 Данъчната оценка на имота е 171.50 (Сто седемдесет и един, и 0.50) лева. 

 2. Поземлен имот с идентификатор 72624.900.36, по Кадастралната карта и 

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

Изпълнителният директор на АГКК, находящ се в местността „Алмалии“, с площ 479.00 

кв. м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, 

категория на земята: Четвърта, номер по предходен план: 900036, за сумата от 9 250.00 

(Девет хиляди двеста и петдесет) лв., или 19.30 лв./кв. м. 

 Данъчната оценка на имота е 151.30 (Сто петдесет и един, и 0.30) лева. 

 3. Поземлен имот с идентификатор 72624.436.8, по Кадастралната карта и 

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

Изпълнителният директор на АГКК, находящ се в местността „Хиподрума“, с площ 694.00 

кв. м, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, 

категория на земята: Трета, за сумата от 25 290.00 (Двадесет и пет хиляди двеста и 

деветдесет) лв., или 36.40 лв./кв. м. 

 Данъчната оценка на имота е 271.70 (Двеста седемдесет и един, и 0.70) лева. 

 4. Поземлен имот с идентификатор 72624.904.178, по Кадастралната карта и 

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

Изпълнителният директор на АГКК, последно изменение от 10.12.2021 г., находящ се в 

местността „Гаази баба“, с площ 748.00 кв. м, трайно предназначение на територията: 

Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, категория на земята: Трета, номер по 

предходен план: 616, за сумата от 16 564.00 (Шестнадесет хиляди петстотин шестдесет и 

четири) лв., или 22.10 лв./кв. м. 

 Данъчната оценка на имота е 292.80 (Двеста деветдесет и два, и 0.80) лева. 

  

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

върху земя са освободени доставки. 

 

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

действия.   

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 25; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 29/21 декември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 29 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 декември 2021 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.902.335 по КККР на град Добрич, 

находящ се в местността „Гаази баба“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 29 – 24: 

 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: 

 - ПИ 72624.902.335 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, две, точка, три, 

три, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със 

Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 08.12.2021 г., находящ 

се в местността „Гаази баба“, целият с площ 677,00 кв. м, от които 129,00 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 Йорданка Стоянова Янакиева и 

Васил Стоянов Пенев в ПИ 72624.902.335 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, 

две, точка, три, три, пет) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, 

одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение от 

08.12.2021 г., находящ се в местността „Гаази баба“, целият с площ 677,00 кв. м, с трайно 

предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: лозе, чрез продажба 

на частта на Общината от 129,00 (сто двадесет и девет) кв. метра, представляваща 129/677 (сто 

двадесет и девет от шестстотин седемдесет и седем) кв. метра в идеални части от Поземления 

имот, актувана с АОС №5599/02.12.2021 година, вписан под №83, т. ХХІХ, вх. рег. 

№10507/07.12.2021 г. в Службата по вписванията град Добрич, за сумата от 2 198,00 (две 

хиляди сто деветдесет и осем) лева. 

 Данъчната оценка на общинската част от имота е 43,80 (четиридесет и три и 0,80) лева. 

Съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност сделките по 

прехвърлянето на правото на собственост върху земеделска земя е освободена сделка. 

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

 

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 26; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 29/21 декември 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 29 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 декември 2021 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.902.336 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 29 – 25: 

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 72624.902.336 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 712.00 кв. м, от които 135.00 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  

Йорданка Стоянова Янакиева и Васил Стоянов Пенев в ПИ 72624.902.336 (седем, две, шест, 

две, четири, точка, девет, нула, две, точка, три, три, шест) 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 08.12.2021 г., с площ 712.00 

кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, 

категория на земята: 4, номер по предходен план 228, находящ се в м. „Гаази Баба“, чрез 

продажба на частта на Общината, а именно: земеделска земя с площ 135.00 (сто тридесет и 

пет)  кв. м., представляваща 135/712 (сто тридесет и пет от седемстотин и дванадесет) кв. м. в 

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

№5600/02.12.2021 г., вписан под номер №82, Том XXIX, вх. рег. номер №10508/07.12.2021 г. в 

Служба по вписванията град Добрич, за сумата от 2 301.00 (две хиляди триста и един) 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 45.80 (четиридесет и пет и 0.80) лева.  

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

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 26; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:     (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 29/21 декември 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 29 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 декември 2021 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Учредяване право на пристрояване във връзка с одобрен проект за обект: „Преустройство и 

пристройка на съществуваща жилищна сграда в УПИ ІХ в кв. 97 по плана на жк „Север 3 на 

град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 29 – 26: 

 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 72624.605.231 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 07.08.2019 г., с площ 478,00 кв. м, идентичен с УПИ ІХ-6419 в 

кв. 97, предвиден за „Жилищно строителство“ по Кадастрален и ЗРП на жк „Север 3“ на град 

Добрич, одобрен със Заповед №187/22.03.1999 година на Кмета на Община град Добрич. 

 2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 

от Закона за общинската собственост, дава съгласие да се учреди на Пламен Димитров Панчев, 

безсрочно, възмездно право на пристрояване върху 39,51 (тридесет и девет цяло и петдесет и 

една стотни) кв. метра в общински Поземлен имот с идентификатор 72624.605.231 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 07.08.2019 г., с площ 478,00 кв. м, 

идентичен с УПИ ІХ-6419 в кв. 97, предвиден за „Жилищно строителство“ по Кадастрален и 

ЗРП на жк „Север 3“ на град Добрич, одобрен със Заповед №187/22.03.1999 година на Кмета 

на Община град Добрич, находящ се на ул. „Стефан Караджа“ №16, актуван с АОС 

№3474/29.03.2007 г., вписан под №38, том V, вх. регистър №6060/05.04.2007 година към 

собствената му жилищна сграда с идентификатор 72624.605.231.1 по КККР на град Добрич, по 

одобрен инвестиционен проект, за сумата от 3 340,00 (три хиляди триста и четиридесет) лева, 

без включен ДДС. 

 Данъчната оценка на правото на пристрояване върху 39,51 кв. м е 2 997,00 (две хиляди 

деветстотин деветдесет и седем) лева. 

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

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 25; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:       (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:     

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 29/21 декември 2021 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 29 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 декември 2021 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град 

Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 29 – 27: 

I. На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет град Добрич изменя и 

допълва Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва: 

 

 Отменя се чл. 15. 
 

 В чл. 16: 

 Отменя се т. 11 

Всички точки след отменената т. 11 изменят позициите си както следва:  

 т. 12 става т. 11 

 т. 13 става т. 12 

 т. 14 става т. 13 

 т. 15 става т. 14 

 

 В чл. 32, ал. 1 текстът се изменя по следния начин: „По предложение на Председателя на 

Общинския съвет, съвместно с председателите на Постоянни комисии и общински 

съветници, желаещи да се включат обсъждат теми, които ще се разглеждат на заседания на 

самия съвет и в Постоянните комисии през годината.“ 

  

 В чл. 68б, ал. 3 текстът на т. 1 се изменя по следния начин: „Осъществява 

организационно и технически подготовката на материалите и заседанията на Общинския 

съвет, във взаимовръзка с общинските звена; протоколира заседания; изготвя и предава по 

надлежния ред материалите за заседанията и решенията на Общински съвет.“ 

  

 В чл. 76, ал. 2 текстът се изменя и допълва по следния начин: „Предложение за 

изпращане на делегации на Общински съвет град Добрич в чужбина, както и приемане на 

чужди делегации, се обсъждат и решават по предложение на Председателя на Общински 

съвет град Добрич.“ 

  

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 25; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:     (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 29/21 декември 2021 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 29 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 21 декември 2021 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет град 

Добрич и на Постоянните комисии през 2022 година. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 29 – 28: 

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 24, ал. 2 от Правилника за 

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

взаимодействието му с общинската администрация: 

 

1. Приема календарен график за провеждане на своите редовни заседания през 

2022 година, съгласно Приложение №1. 

2. Приема календарен график за провеждане заседанията на Постоянните 

комисии през 2022 година, съгласно Приложение №2. 

   

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 27; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



Приложение №1 

 

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 

 

за провеждане заседания 

на Общински съвет град Добрич 

през 2022 година 

 
 

 

МЕСЕЦ 

 

 

ДАТА 

ЯНУАРИ 25 

ФЕВРУАРИ 22 

МАРТ 29 

АПРИЛ 26 

МАЙ 31 

ЮНИ 28 

ЮЛИ 26 

АВГУСТ отпуск 

СЕПТЕМВРИ 20/25 

ОКТОМВРИ 25 

НОЕМВРИ 29 

ДЕКЕМВРИ 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  
 
 

 

 
 

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ 

при ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

град ДОБРИЧ 

през 2022 година 

 

м. І м. ІІ м. ІІІ м. ІV м. V м. VІ м. VІІ м. ІХ м. Х м. ХІ м. ХІІ 

дата 

час 

дата 

час 

дата 

час 

дата 

час 

дата 

час 

дата 

час 

дата 

час 

дата 

час 

дата 

час 

дата 

час 

дата 

час 

ПК „ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ” 

21.01.22 

15.00 ч. 

18.02.22 

15.00 ч. 

25.03.22 

15.00 ч. 

 

21.04.22 

17.00 ч. 

27.05.22 

15.00 ч. 

24.06.22 

15.00 ч. 

22.07.22 

15.00 ч. 

16.09.22 

15.00 ч. 

21.10.22 

15.00 ч. 

25.11.22 

15.00 ч. 

16.12.22 

15.00 ч. 

ПК „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА” 

20.01.22 

15.30 ч. 

17.02.22 

15.30 ч. 

24.03.22 

15.30 ч. 

21.04.22 

15.30 ч. 

26.05.22 

15.30 ч. 

 

23.06.22 

15.30 ч. 

21.07.22 

15.30 ч. 

15.09.22 

15.30 ч. 

20.10.22 

15.30 ч. 

24.11.22 

15.30 ч. 

15.12.22 

15.30 ч. 

ПК „ПРОМИШЛЕНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ТРУДОВА ЗАЕТОСТ” 

19.01.22 

16.00 ч. 

16.02.22 

16.00 ч. 

23.03.22 

16.00 ч. 

20.04.22 

16.00 ч. 

25.05.22 

16.00 ч. 

22.06.22 

16.00 ч. 

20.07.22 

16.00 ч. 

14.09.22 

16.00 ч. 

19.10.22 

16.00 ч. 

23.11.22 

16.00 ч. 

14.12.22 

16.00 ч. 

ПК „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА” 

20.01.22 

16.00 ч. 

17.02.22 

16.00 ч. 

24.03.22 

16.00 ч. 

 

21.04.22 

16.00 ч. 

26.05.22 

16.00 ч. 

23.06.22 

16.00 ч. 

21.07.22 

16.00 ч. 

15.09.22 

16.00 ч. 

20.10.22 

16.00 ч. 

24.11.22 

16.00 ч. 

15.12.22 

16.00 ч. 

ПК „НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ” 

18.01.22 

16.00 ч. 

15.02.22 

16.00 ч. 

22.03.22 

16.00 ч. 

 

19.04.22 

16.00 ч. 

23.05.22 

16.00 ч. 

21.06.22 

16.00 ч. 

19.07.22 

16.00 ч. 

13.09.22 

16.00 ч. 

18.10.22 

16.00 ч. 

22.11.22 

16.00 ч. 

13.12.22 

16.00 ч. 



 ПК „ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ И ТУРИЗЪМ” 

19.01.22 

13.00 ч. 

16.02.22 

13.00 ч. 

23.03.22 

13.00 ч. 

 

20.04.22 

13.00 ч. 

25.05.22 

13.00 ч. 

22.06.22 

13.00 ч. 

20.07.22 

13.00 ч. 

14.09.22 

13.00 ч. 

19.10.22 

13.00 ч. 

23.11.22 

13.00 ч. 

14.12.22 

13.00 ч. 

ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И ЕТНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ” 

18.01.22 

15.00 ч. 

15.02.22 

15.00 ч. 

22.03.22 

15.00 ч. 

 

19.04.22 

15.00 ч. 

23.05.22 

15.00 ч. 

21.06.22 

15.00 ч. 

19.07.22 

15.00 ч. 

13.09.22 

15.00 ч. 

18.10.22 

15.00 ч. 

22.11.22 

15.00 ч. 

13.12.22 

15.00 ч. 

ПК „ТРАНСПОРТ И ЕКОЛОГИЯ” 

18.01.22 

13.00 ч. 

15.02.22 

13.00 ч. 

22.03.22 

13.00 ч. 

 

19.04.22 

13.00 ч. 

23.05.22 

13.00 ч. 

21.06.22 

13.00 ч. 

19.07.22 

13.00 ч. 

13.09.22 

13.00 ч. 

18.10.22 

13.00 ч. 

22.11.22 

13.00 ч. 

13.12.22 

13.00 ч. 

ПК „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА” 

21.01.22 

13.00 ч. 

18.02.22 

13.00 ч. 

25.03.22 

13.00 ч. 

 

18.04.22 

13.00 ч. 

27.05.22 

13.00 ч. 

24.06.22 

13.00 ч. 

22.07.22 

13.00 ч. 

16.09.22 

13.00 ч. 

21.10.22 

13.00 ч. 

25.11.22 

13.00 ч. 

16.12.22 

13.00 ч. 

ПК „УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ” 

21.01.22 

11.00 ч. 

18.02.22 

11.00 ч. 

25.03.22 

11.00 ч. 

18.04.22 

11.00 ч. 

27.05.22 

11.00 ч. 

24.06.22 

11.00 ч. 

22.07.22 

11.00 ч. 

16.09.22 

11.00 ч. 

21.10.22 

11.00 ч. 

25.11.22 

11.00 ч. 

16.12.22 

11.00 ч. 

ПК „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ” 

18.01.22 

14.30 ч. 

15.02.22 

14.30 ч. 

22.03.22 

14.30 ч. 

 

19.04.22 

14.30 ч. 

23.05.22 

14.30 ч. 

21.06.22 

14.30 ч. 

19.07.22 

14.30 ч. 

13.09.22 

14.30 ч. 

18.10.22 

14.30 ч. 

22.11.22 

14.30 ч. 

13.12.22 

14.30 ч. 

ПК „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ  И  

ПРОЕКТИ” 

20.01.22 

14.00 ч. 

17.02.22 

14.00 ч. 

24.03.22 

14.00 ч. 

 

21.04.22 

14.00 ч. 

26.05.22 

14.00 ч. 

23.06.22 

14.00 ч. 

21.07.22 

14.00 ч. 

15.09.22 

14.00 ч. 

20.10.22 

14.00 ч. 

24.11.22 

14.00 ч. 

15.12.22 

14.00 ч. 

ПК „ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ЕТИКА” 

21.01.22 

14.00 ч. 

18.02.22 

14.00 ч. 

25.03.22 

14.00 ч. 

18.04.22 

14.00 ч. 

27.05.22 

14.00 ч. 

24.06.22 

14.00 ч. 

22.07.22 

14.00 ч. 

16.09.22 

14.00 ч. 

21.10.22 

14.00 ч. 

25.11.22 

14.00 ч. 

16.12.22 

14.00 ч. 


