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Д о б р и ч 

 

 

№ 30 
 

 

 

 

 

 
 

проведено на 25 януари 2022 година 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 30/25 януари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 30 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 януари 2022 година 

  

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община град Добрич за втората 

година от мандат 2019 г. – 2023 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 30 – 1: 

 

 Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 44, ал. 

5 от ЗМСМА, приема Отчета за изпълнението на Програмата за управление на Община 

град Добрич за втората година от мандат 2019 г. – 2023 г. 

 

 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 30/25 януари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 30 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 януари 2022 година 

 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

шестмесечие на 2021 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 30 – 2: 

 

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

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

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

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация приема Отчет 

за изпълнение на решенията през второто шестмесечие на 2021 г. (Приложение).  

  

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



Приложение 

 

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич 

от страна на общинската администрация  

за второто шестмесечие на 2021 г. 

 

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

имущество 

 

1. Решения, касаещи концесии: 

 

Решение на ОбС  Обект на решението изпълнение 

РЕШЕНИЕ 24 – 

13/27.07.2021 г. 

Предложение за 

прекратяване на 

концесионен договор 

№25 от 26.05.2003 г., за 

предоставяне на концесия 

върху имот, публична 

общинска собственост: 

„Кръчма“, находящ се в 

АЕМО „Стария Добрич“, 

град Добрич 

1. С РЕШЕНИЕ 24 – 13 от 27.07.2021 г., 

Общински съвет град Добрич приема 

предложение с вх. рег. индекс №70-00-67 от 

12.01.2021 година от концесионера ЕТ „ЛИК – 

ЛИДИЯ КОСТАДИНОВА“, за прекратяване 

по взаимно съгласие на договор за 

предоставяне на концесия №25 от 26.05.2003 г. 

за имот, публична общинска собственост – 

„Кръчма“, находящ се в АЕМО „Стария 

Добрич“ гр. Добрич, поради финансови 

затруднения на концесионера.  

2. Прекратява договор №25 от 26.05.2003 г., 

сключен с концесионера ЕТ „ЛИК – ЛИДИЯ 

КОСТАДИНОВА“ със седалище и адрес на 

управление: гр. Добрич, ул. „Иларион 

Макариополски“ № 48А, EИK 124017048, 

представляван от Лидия Иванова Костадинова 

(Лидия Иванова Спасова), за предоставяне на 

концесия върху имот, публична общинска 

собственост: „Кръчма“, находящ се в АЕМО 

„Стария Добрич“, град Добрич, по взаимно 

съгласие, считано от 10.08.2021 г. Да се 

подготви и подпише двустранно споразумение 

за прекратяване на концесионния договор.  

3. След изпълнение на т. 2 от настоящото 

решение да се задържи в полза на концедента 

сумата в размер на 3 960 лв., представляваща 

внесена гаранция през 2003 г., като същата се 

прехвърли от набирателната сметка на 

Община град Добрич в сметка „Приходи от 

концесии” на Община град Добрич, за 

покриване на част от годишните концесионни 

възнаграждения, а за останалите дължими 

суми в размер на 28 275.28 лева, да се 

предприемат действия за събирането им по 

съдебен ред (Концесионерът дължи 

концесионно възнаграждение, ДДС, лихви и 

неустойки към 10.08.2021 г. вкл., общо в 



размер на 32 235.28 лв. с ДДС, като се 

приспадне внесената гаранция в размер на 3 

960 лв., остават дължими 28 275.28 лв.). 

Концесионерът е уведомен за решението на 

ОбС с писмо наш изх. рег. индекс № 70-00-

67#1 от 09.08.2021 г. Подписано е двустранно 

споразумение за прекратяване на договор за 

предоставяне на концесия. На 12.08.2021 г. 

имота е приет, за което е съставен Приемно – 

предавателен  протокол. Необходимите 

документи са публикувани в Националния 

концесионен регистър и в Концесионния 

регистър на общинския сайт. 

РЕШЕНИЕ 25 – 

5/21.09.2021 г. 

Прекратяване на договор 

№ 91 от 25.01.2010 г. за 

предоставяне на концесия 

върху имот, публична 

общинска собственост СК 

„Русалка” с концесионер 

„Би Ей Тур” ООД, град 

Добрич 

 

С РЕШЕНИЕ 25 – 5 от 21.09.2021 г.  

Общински съвет град Добрич в качеството си 

на изправна страна по договор за предоставяне 

на концесия, СК „Русалка“ от 25.01.2010 г. 

даде едномесечен срок на концесионера „Би 

Ей Тур” ООД, да изпълни задължението си по 

концесионния договор, а именно заплащане на 

дължимите концесионни плащания към 

концедента и неустойка. След неизпълнение от 

страна на концесионера договора е прекратен.  

Концесионерът е уведомен за решението на 

ОбС с писмо наш изх. рег. индекс № 70-00-

2144 от 07.10.2021 г.  

След изтичане на срока и поради не плащане 

договора се счита за прекратен. С писмо  с наш 

изх. рег. индекс № 70-00-2468 от 15.11.2021 г. 

концесионерът е уведомен за едностранно 

прекратяване на договора. С последващо 

писмо с наш изх. рег. индекс № 70-00-2144#3 

от 17.11.2021 г. е насрочена дата за приемане 

на имота. Издадена е Заповед за назначаване 

на комисия за приемане и предаване на имота. 

В рамките на два  работни дни - 01.12.2021 г. 

02.12.2021 г. обекта е приет, за което е 

съставен Приемно – предавателен протокол. 

Необходимите документи са публикувани в 

Националния концесионен регистър и в 

Концесионния регистър на общинския сайт. 

РЕШЕНИЕ 27 – 

19/26.10.2021 г. 

Предложение за 

изменение на 

концесионен договор 

№78 от 09.02.2007 г., за 

предоставяне на концесия 

върху част от имот, 

публична общинска 

собственост: спирка, 

находяща се по ул. „Отец 

С РЕШЕНИЕ 27 – 19 от 26.10.2021 г. 

Общински съвет град Добрич, прие  искане от 

концесионера „ВЕНЦИ СИМЕОНОВ” ООД за 

изменение на концесионен договор № 78 от 

09.02.2007 г., за предоставяне на концесия 

върху част от нежилищен имот, публична 

общинска собственост, представляваща 

спирка, находяща се по ул. „Отец Паисий“ (до 

сградата на „Стоматологичен център I – 



Паисий“, град Добрич Добрич“ ЕООД, град Добрич), за удължаване с 

една трета от срокa, определен с концесионния 

договор, който е 15 години, т.е. с 5 години и 

измени концесионния договор. 

Концесионерът е уведомен двукратно за 

решението на ОбС с писмо наш изх. рег. 

индекс № 70-00-2404 от 08.11.2021 г. и № 70-

00-2404#1 от 20.12.2021 г. 

Съставено и подписано е допълнително 

споразумение от 29.12.2021 г. за изменение на 

концесионния договор. Обявление за 

изменение на възложената концесия предстои 

да бъде публикувано в електронния сайт на 

Държавен вестник, предстои да бъде отразено 

в Националния концесионен регистър. 

Промените са отразени в общинския 

концесионен регистър. Решението е в процес 

на изпълнение. 

 

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

съсобственост  

 

Решение на ОбС   Обект на решение Търг  изпълнение 

РЕШЕНИЕ 10 – 

24/30.06.2020 г. 

Продажба на поземлен имот с 

идентификатор 72624.620.73, с 

площ 2 755,00 кв. м, находящ се 

на ул. „Стефан Стамболов“ 

Търг № 7 

02.07.2021  

Сключен договор 

за продажба 

№801/09.08.2021 

РЕШЕНИЕ 10 – 

24/30.06.2020 г. 

Продажба на поземлен имот с 

идентификатор 72624.620.74, с 

площ 1 557,00 кв. м, находящ се 

на ул. „Стефан Стамболов 

Търг № 7 

02.07.2021  

Сключен договор 

за продажба 

№802/09.08.2021 

РЕШЕНИЕ 15 – 

13/24.11.2020 г. 

Предложение за продажба на 

имоти – общинска собственост, 

по реда на Закона за 

общинската собственост 

Търг № 7 

02.07.2021  

Сключени 

договори за 

продажба 

№807/29.09.2021 

№805/19.08.2021 

РЕШЕНИЕ 18 – 

18/23.02.2021 г. 

Продажба на имот (земеделска 

територия), общинска 

собственост, по реда на Закона 

за общинската собственост 

Търг № 9 

27.08.2021  

Сключен договор 

за продажба 

№806/18.10.2021 

РЕШЕНИЕ 18 – 

20/23.02.2021 

Предложение за продажба на 

имоти – общинска собственост, 

по реда на Закона за 

общинската собственост 

Търг № 7 

02.07.2021  

Сключен договор 

за продажба 

№803/09.08.2021 

РЕШЕНИЕ 19 – 

22/30.03.2021 г. 

Предложение за продажба на 

имот – общинска собственост, 

по реда на Закона за 

общинската собственост 

Търг № 10 

03.09.2021  

Сключен договор 

за продажба 

№811/13.10.2021 

РЕШЕНИЕ 20 – 

22/27.04.2021 г.  

Продажба на поземлени имоти 

– земеделски земи (лозя), 

Търг № 7 

02.07.2021  

Сключени 

договори за 



общинска собственост, по реда 

на Закона за общинската 

собственост 

продажба 

№797/27.07.2021 

№798/23.07.2021 

№799/27.07.2021 

№804/10.08.2021 

№810/07.10.2021 

РЕШЕНИЕ 22 – 

31/25.05.2021 г. 

Предложение за продажба на 

имот – общинска собственост, 

по реда на Закона за 

общинската собственост 

Търг № 10 

03.09.2021  

Сключен договор 

за продажба 

№809/08.10.2021 

РЕШЕНИЕ 23 – 

19/29.06.2021 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в поземлен 

имот с  идентификатор 

72624.906.385 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри 

на град Добрич (земеделска 

земя), находящ се в м. „Гаази 

Баба“ 

 Сключен Договор 

№341/28.07.2021  

РЕШЕНИЕ 23 – 

20/29.06.2021 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.602.701, находящ се на 

ул. „Сирма войвода“ №30 

 Сключен Договор 

№340/27.07.2021 

РЕШЕНИЕ 23 – 

22/29.06.2021 

Предложение за продажба на 

общински жилища – 

апартаменти 

 Сключени 

договори 

№446/03.08.2021 

№449/13.08.2021 

№453/03.09.2021 

№455/10.09.2021 

№457/05.10.2021 

№458/20.10.2021 

РЕШЕНИЕ 23 – 

23/29.06.2021 

Предложение за продажба на 

Поземлен имот с 

идентификатор 72624.606.253 

по КККР на град Добрич, 

находящ се на ул. „Богдан“ 

№10 – частна общинска 

собственост, по реда на чл. 35, 

ал. 3 от Закона за общинската 

собственост 

 Заповед №980 от 

16.07.2021 г. 

Няма сключен 

договор. 

РЕШЕНИЕ 24 – 

19/27.07.2021 

Предложение за продажба на 

общински жилища – 

апартаменти 

 Сключени 

договори 

№450/19.08.2021 

№451/25.08.2021 

№452/27.08.2021 

№454/09.09.2021 

№459/11.11.2021 

РЕШЕНИЕ 25 – 

32/21.09.2021 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.609.1405, по КККР на гр. 

Добрич, находящ се на ул. 

 Сключен Договор 

№343/14.10.2021  



„Климент Охридски“ №15 

РЕШЕНИЕ 25 – 

33/21.09.2021 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в ПИ 

72624.602.554, по КККР на гр. 

Добрич, находящ се на ул. 

„Петър Берон“ №37 в кв. 

„Рилци“ 

 Сключен Договор 

№344/29.10.2021  

РЕШЕНИЕ 25 – 

34/21.09.2021 

Предложение за прекратяване 

на съсобственост в поземлен 

имот с идентификатор 

72624.904.374 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри 

на град Добрич (земеделска 

земя), находящ се в м. „Гаази 

Баба“ 

 Сключен Договор 

№342/14.10.2021  

РЕШЕНИЕ 25 – 

41/21.09.2021 

Предложение за продажба на 

общински жилища – 

апартаменти 

 Сключен договор 

№462/17.12.2021 

РЕШЕНИЕ 25 – 

42/21.09.2021 

Предложение за продажба на 

имоти (апартаменти) – частна 

общинска собственост, по реда 

на Закона за общинската 

собственост 

 (Отменено с 

Решение № 27-28 

от 26.10.2021 г. на 

Общински съвет 

град Добрич) 

 

 

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

собственост: 

 

Решение на 

ОбС  

Обект на решение Търг  Изпълнение 

РЕШЕНИЕ 15 – 

10/24.11.2020 г. 

Oтдаване под наем на поземлен имот с 

идентификатор 72624.618.138 по КККР 

на гр. Добрич за организиране на 

охраняем паркинг 

Търг 

№1/26.02.202

1 

№4/12.04.202

1 

№6/30.06.202

1 

№8/27.08.202

1  

Не са се явили 

кандидати 

РЕШЕНИЕ 18 – 

23/23.02.2021 г. 

Отдаване под наем на част от имот, 

публична общинска собственост 

представляващ павилион – част от спирка 

на градски транспорт по ул. „Батовска”, в 

град Добрич 

Търг 

№4/12.04.202

1  

Сключен договор  

№ИА3-21-

79/29.12.2021 

РЕШЕНИЕ 18 – 

24/23.02.2021 г. 

Oтдаване под наем на поземлен имот с 

идентификатор 72624.619.586 по КККР 

на гр. Добрич за складиране на стоки 

Търг 

№4/12.04.202

1, 

№6/30.06.202 

Сключен договор  

№ЗА2-21-

43/27.07.2021 

РЕШЕНИЕ 19 – 

16/30.03.2021 г. 

Отдаване под наем на част от имот 

публична общинска собственост – 

Търг  

№6/30.06.202

Сключен договор  

№ИА2-21-



Помещение на първи етаж в сграда с 

идентификатор 72624.625.139.1 на ул. 

„Димитър Петков“ №5, за медико-

диагностични изследвания 

1 51/26.07.2021 

РЕШЕНИЕ 20 – 

26/27.04.2021 г. 

Отдаване под наем на павилион, находящ 

се по ул. „Независимост“, в северната 

част на УПИ IV, кв. 46 по ПУП-ПРЗ на 

ЦГЧ в град Добрич 

Търг 

№6/30.06.202

1 

Сключен договор 

№ИА3-21-

44/27.07.2021 

РЕШЕНИЕ 20 – 

27/27.04.2021 г. 

Отдаване под наем на част от имот 

публична общинска собственост в сграда 

с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. 

„Димитър Петков” №5 

Търг 

№6/30.06.202

1 

Сключен договор  

№ИА2-21-

42/20.07.2021 

РЕШЕНИЕ 22 – 

27/25.05.2021 г. 

Отдаване под наем на части от имоти 

публична общинска собственост за 

поставяне на преместваеми обекти – 

павилиони за вестници и списания, 

съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ 

Търг 

№6/30.06.202

1 

Сключени 

договори  

№ЗА2-21-

46/21.07.2021 

№ЗА2-21-

45/21.07.2021 

 

РЕШЕНИЕ 22 – 

28/25.05.2021 г. 

Отдаване под наем на части от имоти, 

публична общинска собственост 

представляващи павилиони – част от 

спирки на градски транспорт, находящи 

се по бул. „Добруджа“ до бивша сграда 

на СМК и до Съдебна палата 

Търг 

№6/30.06.202

1г. 

Сключени 

договори 

№ИА2-21-

48/21.07.2021 

№ИА2-21-

47/20.07.2021 

РЕШЕНИЕ 23 – 

21/29.06.2021 

Отдаване под наем на поземлен имот с 

идентификатор 72624.11.3 по КККР на 

град Добрич 

Търг № 8 от 

27.08.2021 г. 

Сключен договор 

за наем № ЗА1-21-

57/21.09.2021  

РЕШЕНИЕ 24 – 

21/27.07.2021 

Отдаване под наем на части от имоти 

публична общинска собственост – офиси 

№21, 24, 26, 31, 32, 37, 38 на бул. „25-ти 

септември“ №10, помещение за търговия 

на бул. „25-ти септември“ №13 и 

помещение на приземен етаж в СЗ 

„Добротица“ на бул. „25-ти септември“ 

№1 

 

 

Търг на ОП 

„Спортни 

имоти“ № 

1/16.11.2021  

Сключени 

договори за офиси 

21, 26, Помещение 

в приземен етаж от 

масивна 

четириетажна 

сграда с 

идентификатор 

72624.621.208.1 

(Спортна зала 

"Добротица") на 

бул. "25-ти 

септември" № 1, 

Част от помещение 

находящо се в 

партера на 

четириетажна 

жилищна сграда по 

бул."25-ти 

септември" № 13 

РЕШЕНИЕ 24 – 

22/27.07.2021 

Отдаване под наем на част от имот 

публична общинска собственост в сграда 

Търг № 8 от 

27.08.2021  

Сключен договор 

№ ИА2-21-



с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. 

„Димитър Петков” №5 

53/17.09.2021  

РЕШЕНИЕ 24 – 

23/27.07.2021 

Oтдаване под наем на част от ПИ 

72624.621.201 в градски парк „Свети 

Георги“ в град Добрич за поставяне на 

увеселителни обекти – детски 

механизирани атракции 

Търг № 8 от 

27.08.2021  

Сключен договор 

№ ЗА3-21-

54/21.09.2021  

РЕШЕНИЕ 24 – 

24/27.07.2021 

Отдаване под наем на част от имот 

публична общинска собственост за 

поставяне на преместваем павилион, 

съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ 

Търг № 8 от 

27.08.2021  

Сключен договор 

№ ЗА1-21-

56/27.10.2021  

РЕШЕНИЕ 24 – 

25/27.07.2021 

Отдаване под наем на част от имот – 

публична общинска собственост 

представляващ павилион – част от спирка 

на градски транспорт, находящ се на бул. 

„Трети март” в град Добрич 

Търг № 8 от 

27.08.2021  

Сключен договор 

№ ИА3-21-

58/21.09.2021  

РЕШЕНИЕ 24 – 

26/27.07.2021 

Отдаване под наем на части от общински 

имот – частна общинска собственост в 

УПИ IX – 5 кв. 3 на жк „Дружба“ 1, 2 и 4 

– за поставяне на 3 броя преместваеми 

обекти (готово заводско изделие по 

одобрен модел) по чл. 56 от ЗУТ за 

търговска дейност 

Търг № 8 от 

27.08.2021  

Сключени 

договори  

№ ЗА3-21-

60/01.10.2021  

 

№ ЗА3-21-

61/01.10.2021  

 

№ ЗА3-21-

62/01.10.2021  

РЕШЕНИЕ 24 – 

32/27.07.2021 

Отдаване под наем на част от имот 

публична общинска собственост за 

поставяне на преместваем павилион, 

съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ 

Търг № 8 от 

27.08.2021  

Не се стигна до 

сключване на 

договор  

РЕШЕНИЕ 24 – 

35/27.07.2021 

Отдаване под наем на имот, публична 

общинска собственост – помещение в 

АЕМО „Стария Добрич“, град Добрич 

Търг № 8 от 

27.08.2021  

Сключен договор 

№ ИА5-21-

59/28.09.2021  

РЕШЕНИЕ 25-

6/21.09.2021 

Отдаване под наем на общински полски 

пътища за стопанската 2021 – 2022 

година  

 Сключени 16 

договори за 

отдаване под наем 

РЕШЕНИЕ 25 – 

35/21.09.2021 

Отдаване под наем на част от имот 

публична общинска собственост в 

Професионална гимназия по аграрно 

стопанство град Добрич 

Изпратено с 

писмо с изх. 

№67-04-4 от 

06.10.2021  

На основание чл. 

19, ал. 8 от 

НРПУРОИ 

директорът на 

учебното заведение 

провежда търга 

РЕШЕНИЕ 25 – 

36/21.09.2021 

Отдаване под наем на част от имот 

публична общинска собственост в Дом за 

стари хора, за поставяне на автомат за 

сладолед 

Търг № 12 от 

05.11.2021  

Не се явиха 

кандидати 

РЕШЕНИЕ 25 – 

37/21.09.2021 

Отдаване под наем на част от имот 

публична общинска собственост по чл. 56 

от ЗУТ, за поставяне на автоматична 

пощенска станция 

Търг № 12 от 

05.11.2021  

Не се явиха 

кандидати 



РЕШЕНИЕ 25 – 

38/21.09.2021 

Отдаване под наем на части от имот 

публична общинска собственост в сграда 

с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. 

„Димитър Петков” №5: 

Кабинет № 104 

Кабинет № 218 

Кабинет № 308 

Кабинет № 321 

Кабинет № 101 

Търг № 12 от 

05.11.2021  

Сключени 

договори  

№ ИА2-21-

67/01.12.2021 г. 

№ ИА2-21-

68/01.12.2021 г 

№ ИА2-21-

69/25.11.2021 г. 

№ ИА2-21-

70/25.11.2021 г. 

№ ИА2-21-

71/13.12.2021 

РЕШЕНИЕ 25 – 

39/21.09.2021 

Отдаване под наем на имот, публична 

общинска собственост, „Кръчма“ в 

АЕМО „Стария Добрич“, град Добрич 

Търг № 12 от 

05.11.2021  

Не се явиха 

кандидати 

РЕШЕНИЕ 25 – 

39/21.09.2021 

Отдаване под наем на имот, публична 

общинска собственост, „Кръчма“ в 

АЕМО „Стария Добрич“, град Добрич 

Търг № 12 от 

05.11.2021  

Не се явиха 

кандидати 

РЕШЕНИЕ 25 – 

43/21.09.2021 

Oтдаване под наем на поземлен имот с 

идентификатор 72624.618.138 по КККР 

на гр. Добрич за организиране на 

охраняем паркинг 

Търг № 12 от 

05.11.2021  

Сключен договор 

№ ЗА1-21-

72/15.12.2021  

РЕШЕНИЕ 27 – 

27/26.10.2021 

Отдаване под наем на части от имоти- 

публична общинска собственост – Щанд 

№2, Щанд №3, Щанд №4/6, Щанд №5, 

Магазин №8 и Магазин №9 от сграда 

Хали и Терен №3 за поставяне на 

преместваем обект – павилион за тото-

пункт с унифициран дизайн и одобрен 

модел по чл. 56 от ЗУТ, имоти находящи 

се на Централен кооперативен пазар 

Търг на ОП 

„Паркинги и 

пазари“ № 1 

от 02.12.2021  

Сключени 

договори за 

Щанд 2 – ДОП-21-

1/21.12.2021  

Терен №3 – ДОП-

21-4/22.12.2021  

РЕШЕНИЕ 28 – 

26/30.11.2021 

Отдаване под наем на помещение в 

сграда на ул. „Васил Левски“ №7 на 

„Български ветеринарен съюз“ 

 Сключен договор 

за наем ИА1-21-

77/23.12.2021  

 

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

имоти, частна общинска собственост: 

 

Решение на ОбС  Обект на решение Изпълнение 

РЕШЕНИЕ 24 – 

20/27.07.2021 
Учредяване право на пристрояване във 

връзка с одобрен проект за обект: 

„Изграждане на тераса на I-ви етаж към 

северозападен апартамент в УПИ II в кв. 

1238 по ПУП-ПРЗ на жк „Север 2“ на 

град Добрич 

Учредяване право на 

пристрояване във връзка с 

одобрен проект за обект: 

„Изграждане на тераса на I-

ви етаж към северозападен 

апартамент в УПИ II в кв. 

1238 по ПУП-ПРЗ на жк 

„Север 2“ на град Добрич 

РЕШЕНИЕ 24 – 

34/27.07.2021 

Предложение за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване на 

общински имот в град Добрич, ул. 

Сключен договор № 

256/08.11.2021  



„Калиакра“ №54, гарсониера 7, вх. Б, за 

нуждите на „Български пощи“ ЕАД 

РЕШЕНИЕ 25 – 

44/21.09.2021 

Учредяване право на пристрояване във 

връзка с одобрен проект за обект: „Ремонт 

на жилищна сграда и пристройка към нея в 

УПИ I-169, 170 в кв. 610 по Кадастрален и 

ПРЗ на жк „Русия 3, 4” на град Добрич, ул. 

“Баба Парашкева“ №16“ 

Сключен Договор 

№2423/2021  

РЕШЕНИЕ 27 – 

20/26.10.2021 

Предложение за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване върху 

имот – частна общинска собственост на ул. 

„Славянска“ №24 на Сдружение „Ротари 

клуб - Добрич“ 

Сключен договор № ИБ3-

21-66/24.11.2021  

РЕШЕНИЕ 28 – 

13/30.11.2021 

Предложение за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване върху част 

от общински поземлен имот с 

идентификатор 72624.615.9060 по КККР 

на град Добрич на Фондация „Свети 

Николай Чудотворец 

Сключен договор ИБ3-21-

78/29.12.2021 

 

5. Решения, касаещи производство по отчуждаване 

 

Решение на ОбС  Обект изпълнение 

РЕШЕНИЕ 24 – 

18/27.07.2021 

Откриване на производство по отчуждаване  на 

Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.114, 

Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.121 

и Поземлен имот с идентификатор № 

72624.433.122, по КККР на град Добрич, за 

„Разширение на гробищен парк“ на град Добрич 

Издадени Заповеди №№ 

1520 и 1521/15.12.2021 г. 

на Кмета на Община гр. 

Добрич за принудително 

отчуждаване 

 

ІІ. Решения относно дейности за привличане на средства от финансиращи 

програми/органи  

 

Решение на ОбС  Проект изпълнение 

РЕШЕНИЕ 9 – 

4/26.05.2020 

Кандидатстване с проектно предложение „Приют за 

бездомни лица и семейства”, по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ: BG05М9OP001-2.029 „Интегрирани 

действия за устойчиво градско развитие”, по 

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и 

насърчаване на социално включване” на 

Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014 – 2020 

Проектът е подаден в 

срок. Сключен е договор 

на 13.01.2021 г. със срок 

на изпълнение до 

30.06.2023 г. 

 

РЕШЕНИЕ 14 – 

4/27.10.2020 

Промяна в бюджет на проект „Приют за бездомни 

лица и семейства”, по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

BG05М9OP001-2.029 „Интегрирани действия за 

устойчиво градско развитие”, по Приоритетна ос 2: 

От УО е поискано да се 

направи прогнозно 

увеличение на единен 

разходен стандарт на 

услугата,  съгласно ПМС 



„Намаляване на бедността и насърчаване на 

социално включване” на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 

790/30.10.2020  

Новият бюджет е 

изготвен и съобразен с 

ПМС 790/30.10.2020  

РЕШЕНИЕ 20 –

2/27.04.2021 

Предложение за поемане на дългосрочен дълг, чрез 

сключване на договори за кредит с „Регионален 

фонд за градско развитие“ АД, в качеството му на 

мениджър на Финансов инструмент Фонд за градско 

развитие за Северна България, част от ОПРР 2014 – 

2020 и с Банка ДСК АД в качеството й на 

съфинансираща институция 

Сключени са следните 

договори: 

2 броя договори от 

22.07.2021 г. за зала 

„Добрич“. 

ДР-142/09.12.2021 г. за 

зала  Нели Божкова. 

Влиза в сила от 

19.11.2021 г. Срок на 

договора 138 месеца. 

Изпълнено е решението 

на ОбС. 

РЕШЕНИЕ 25 – 

45/21.09.2021 

 

 

Кандидатстване с проект за повишаване на 

информираността на младежи от уязвими групи от 

град Добрич за социалните им права, финансиран по 

ограничена покана за проектни предложения от 

Съвета на Европа 

Проектът е подаден, 

изпълнен и отчетен към 

дата 31.12.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 24 – 

1/27.07.2021 

Обсъждане и приемане на План за интегрирано 

развитие на Община град Добрич за периода 2021 – 

2027 г. (ПИРО). (Възлага на Кмета, в срок до три 

месеца от приемане на Плана за интегрирано 

развитие на Община град Добрич за периода 2021 – 

2027 година, да го представи пред Областният съвет 

за развитие на област Добрич) 

Планът за интегрирано 

развитие на Община град 

Добрич 2021-2027 г. е 

приет и в сила. Същият е 

публикуван на сайта за 

обществени 

консултации. 

 

III. Решения касаещи изменение на устройствени планове 

 

Решение на ОбС  Обект на решение Изпълнение 

РЕШЕНИЕ 14 – 

6/27.10.2020 г. 

Разрешаване изработване проект на Частично 

изменение (ЧИ) на Общ устройствен план 

(ОУП) с обхват ПИ 72624.906.385 и 

72624.906.382 и Подробен устройствен план – 

План за застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 

72624.906.622, ПИ 72624.906.385 и ПИ 

72624.906.382  в местност „Гаази баба“ град 

Добрич 

ЧИ на ОУП е одобрено с 

Решение 22-8/25.05.2021г., 

обнародвано в 

бр.50/15.06.2021г. на 

Държавен вестник 

ПУП-ПЗ е одобрен със 

Заповед №1007/19.07.2021 

РЕШЕНИЕ 14 – 

9/27.10.2020 г. 

Разрешаване изработване на проект на 

Подробен устройствен план – Парцеларен план 

(ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 

72624.904.440 за обект: „Улична канализация в 

ПИ 72624.904.440 и Сградно канализационно 

отклонение (СКО) на ПИ 72624.904.400 в 

местност „Гаази баба“, землище на град Добрич 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94К-00-

525/ 06.11.2020г. 

РЕШЕНИЕ 14 – 

10/27.10.2020 г. 

Разрешаване изработване на проект на Частично 

изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на 

Община (ОУПО) град Добрич с обхват ПИ 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94Т-00-31/ 

06.11.2020 



72624.604.480 по действащата Кадастрална 

карта (КК) в землището на град Добрич 

РЕШЕНИЕ 18 – 

10/23.02.2021 г. 

Разрешаване изработване проект на Частично 

изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на 

Община (ОУПО) град Добрич с обхват ПИ 

72624.608.1585 по действащата Кадастрална 

карта (КК)  и Проект за изменение на Подробен 

устройствен план – План за регулация и 

застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ II-1585 за „Ел. 

подстанция“, УПИ III-1585 за 

„Електроразпределение“ и УПИ IV–за 

„Озеленяване“ в кв.1110 и УПИ I-за 

„Озеленяване и трафопост“ в кв. 1192 и 

проектна улична регулация в обхвата на имота, 

по плана на ЖК „Север 1“, гр. Добрич 

ЧИ на ОУП е одобрено с 

Решение 27-

12/26.10.2021г., 

обнародвано в 

бр.94/12.11.2021г. на 

Държавен вестник 

  

РЕШЕНИЕ 18 – 

11/23.02.2021 г. 

Разрешаване изработване проект на Частично 

изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на 

Община (ОУПО) град Добрич и Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) с обхват ПИ 72624.87.1 в землището на град 

Добрич 

ЧИ на ОУП е одобрено с 

Решение 23-5/29.06.2021г., 

обнародвано в 

бр.60/20.06.2021г. на 

Държавен вестник. 

ПУП-ПЗ е одобрен със 

Заповед №1275/16.09.2021 

РЕШЕНИЕ 18 – 

12/23.02.2021 г.  

Разрешаване изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) за Поземлен имот (ПИ) 72624.905.680 в 

местност „Гаази баба“, землище на град Добрич 

(за „Жилищно строителство“) 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94Г-00-8/ 

08.03.2021 

РЕШЕНИЕ 18 – 

13/23.02.2021 г. 

Разрешаване изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) за Поземлен имот (ПИ) 72624.905.486 в 

местност „Гаази баба“, землище на град Добрич 

(за „Жилищно строителство“) 

ПУП-ПЗ е одобрен със 

Заповед №1053/27.07.2021 

РЕШЕНИЕ 18 – 

14/23.02.2021 г. 

Разрешаване изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) за Поземлен имот (ПИ) 72624.905.480 в 

местност „Гаази баба“, землище на град Добрич 

(за „Жилищно строителство“) 

ПУП-ПЗ е одобрен със 

Заповед №1054/27.07.2021 

РЕШЕНИЕ 18 – 

17/23.02.2021 г. 

Разрешаване изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) за Поземлен имот (ПИ) 72624.900.44 в 

местност „Алмалии“, землище на град Добрич 

(за „Жилищно строителство“) 

ПУП-ПЗ в процедура по 

обявяване на 

заинтересуваните лица, 

преди издаване на Заповед 

за одобряване. 

РЕШЕНИЕ 19 – 

8/30.03.2021 г. 

Разрешаване изработване на проект на Частично 

изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на 

Община (ОУПО) град Добрич и изработване на 

проект за Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 

72624.906.635 в местност „Гаази баба“, землище 

на град Добрич 

ЧИ на ОУП е одобрено с 

Решение 29-

11/21.12.2021г. Предстои 

обнародване на решението 

в Държавен вестник. 

 

РЕШЕНИЕ 19 – Разрешаване изработване на проект за Подробен ПУП-ПП е одобрен с 



12/30.03.2021 г. 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 

решение 29-

12/21.12.2021г. 

Предстои обнародване на 

решението в Държавен 

вестник. 

РЕШЕНИЕ 20 – 

7/27.04.2021 г. 

Разрешаване изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.906.522 в местност „Гаази 

баба“, землище на град Добрич (за „Жилищно 

строителство“) 

ПУП-ПЗ е одобрен със 

Заповед №1445/14.10.2021 

РЕШЕНИЕ 20 – 

8/27.04.2021 г. 

Разрешаване изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.900.43 в местност „Алмалии“, 

землище на град Добрич (за „Жилищно 

строителство“) 

 

ПУП-ПЗ е одобрен със 

Заповед №1123/10.08.2021 

РЕШЕНИЕ 20 – 

9/27.04.2021 г. 

Разрешаване изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.447.29 в землището на град 

Добрич (за „Жилищно строителство“) 

ПУП-ПЗ е одобрен със 

Заповед №1364/29.09.2021 

РЕШЕНИЕ 22 – 

5/25.05.2021 г. 

Разрешаване изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.904.136 в местност „Гаази 

баба”, землище на град Добрич (за „Жилищно 

строителство“) 

ПУП-ПЗ е одобрен със 

Заповед №1356/29.09.2021 

РЕШЕНИЕ 22 – 

6/25.05.2021 г. 

Разрешаване изработване на проект на 

Подробен устройствен план – Парцеларен план 

(ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ) 

72624.447.5 и 72624.454.66 във връзка с обект: 

Електрозахранване на магазин в урбанизиран 

ПИ 72624.447.447 град Добрич 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 70-00-

1153/ 

09.06.2021 

РЕШЕНИЕ 22 – 

7/25.05.2021 г. 

Разрешаване изработване проект на Частично 

изменение (ЧИ) на Общ устройствен план 

(ОУП) и Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 72624.190.43 

по действащата КК в землището на град Добрич 

ЧИ на ОУП е одобрено с 

Решение 28-2/30.11.2021г., 

обнародвано в 

бр.109/21.12.2021г. на 

Държавен вестник. 

РЕШЕНИЕ 23 – 

5/29.06.2021 

Одобряване проект за Частично изменение (ЧИ) 

на Общ устройствен план на Община (ОУПО) 

град Добрич с обхват ПИ 72624.87.1 по 

действащата Кадастрална карта (КК), землище 

град Добрич за промяна от „ЗЕМЕДЕЛСКИ 

ТЕРИТОРИИ – НИВИ“ в „УСТРОЙСТВЕНА 

ЗОНА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ 

ДЕЙНОСТИ“ „Пп“ 

Изпълнено. 

Решението е обнародвано 

в бр.60/20.06.2021г. на 

Държавен вестник. 

 

РЕШЕНИЕ 23 – 

6/29.06.2021 

Одобряване проект за Частично изменение (ЧИ) 

на Общ устройствен план на Община (ОУПО) 

град Добрич с обхват ПИ 72624.207.14 по 

действащата Кадастрална карта (КК), землище 

град Добрич за промяна от „ЗЕМЕДЕЛСКА 

ТЕРИТОРИЯ – НИВА“ в „УСТРОЙСТВЕНА 

Изпълнено. 

Решението е обнародвано 

в бр.60/20.06.2021г. на 

Държавен вестник. 



ЗОНА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ 

ДЕЙНОСТИ“ „Пп“ 

РЕШЕНИЕ 23 – 

7/29.06.2021 

Разрешаване изработване проект на Частично 

изменение (ЧИ) на Общ устройствен план 

(ОУП) и Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 

72624.615.9059 по действащата КК в землището 

на град Добрич, идентичен с УПИ XXVII за 

„Озеленяване, спорт и детска площадка“ в кв. 

572 по ПУП-ПРЗ на ЖК „Русия-2“ 

Изпълнено. 

ЧИ на ОУП е прието е 

решение 27-

12/26.10.2021г. Решението 

е обнародвано в 

бр.94/12.11.2021г. на 

Държавен вестник 

РЕШЕНИЕ 23 – 

8/29.06.2021 

Разрешаване изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.156.27, землище на град 

Добрич (за „ПСД –ГАЗОВА 

ЕЛЕКТОЦЕНТРАЛА С ГОРИВНА МОЩНОСТ 

ДО 20 МВ“) 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 70-00-

1297/ 13.07.2021г. 

 

РЕШЕНИЕ 23 – 

9/29.06.2021 

Разрешаване изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.454.101,  землище на град 

Добрич (за „ПСД“) 

Изпълнено. 

ПУП-ПЗ е одобрен със 

Заповед № 

1728/16.11.2021г. 

РЕШЕНИЕ 23 – 

10/29.06.2021 

Разрешаване изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ72624.902.228 в местност „Гаази 

баба”,  землище на град Добрич (за „Жилищно 

строителство“) 

Изпълнено. 

ПУП-ПЗ е одобрен със 

Заповед № 

1402/06.10.2021 

РЕШЕНИЕ 23 – 

11/29.06.2021 

Разрешаване изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ72624.902.200 в местност „Гаази 

баба”,  землище на град Добрич (за „Жилищно 

строителство“) 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94Д-00-

522/ 13.07.2021 

РЕШЕНИЕ 24 – 

5/27.07.2021 

Разрешаване изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.901.30, местност „Гаази баба” 

в землището на град Добрич (за „Жилищно 

строителство“) 

Изпълнено. 

ПУП-ПЗ е одобрен със 

Заповед № 

1446/14.10.2021 

РЕШЕНИЕ 24 – 

6/27.07.2021 

Разрешаване изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.905.357, местност „Гаази баба” 

в землището на град Добрич (за „Жилищно 

строителство“) 

Изпълнено. 

ПУП-ПЗ е одобрен със 

Заповед № 

1731/16.11.2021 

РЕШЕНИЕ 24 – 

7/27.07.2021 

Даване на съгласие за изработване на проект за 

изменение на Подробен устройствен план – 

план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ I –„за 

търговия и услуги“, кв. 54, по ЗРП на ЖК 

„Балик-Йовково“–юг, град Добрич 

Изпълнено. 

Изменение на ПУП-ПР е 

одобрено със Заповед № 

1401/06.10.2021 

РЕШЕНИЕ 25 – 

10/21.09.2021 

Разрешаване изработването на Подробен 

устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) 

за елементите на техническата инфраструктура 

извън границите на урбанизираните територии 

за ПИ 72624.274.87 и ПИ 72624.603.212 в 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 70-00-

1697/ 05.10.2021 



землището на град Добрич за обект: 

„Изграждане на кабелна линия НН; 

Електрозахранване на складова база в ПИ 

72624.603.285, гр. Добрич“ 

РЕШЕНИЕ 25 – 

11/21.09.2021 

Разрешаване изработването на Подробен 

устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) 

за елементите на техническата инфраструктура 

извън границите на урбанизираните територии 

за ПИ 72624.620.37 и ПИ 72624.447.60 в 

землището на град Добрич за обект: 

„Изграждане на кабелна линия НН от ТП „193“ 

до касета ШК-4 пред ПИ 72624.620.96 и 

въздушна мрежа НН до ШК-4 до ПИ 

72624.920.96, до ПИ 72624.447.41, град Добрич“ 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 70-05-46/ 

05.10.2021 

РЕШЕНИЕ 25 – 

12/21.09.2021 

Разрешаване изработването на Подробен 

устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) 

за елементите на техническата инфраструктура 

извън границите на урбанизираните територии 

за ПИ 72624.497.54 и ПИ 72624.497.20 в 

землището на град Добрич за обект: „Довеждащ 

водопровод от уличен водопровод; Зърнобаза – 

Силозно складово стопанство, склад за семена и 

ПРЗ, трафопост и колонка за дизелово гориво в 

ПИ 72624.497.20“ в землището на град Добрич 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 70-00-

1819/ 06.10.2021 

РЕШЕНИЕ 25 – 

13/21.09.2021 

Разрешаване изработването на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.295.11, по кадастралната карта 

на град Добрич 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 70-00-

1712/ 06.10.2021 

РЕШЕНИЕ 25 – 

14/21.09.2021 

Разрешаване изработване на Подробен 

устройствен план – План за застрояване (ПУП-

ПЗ) на ПИ 72624.904.146, местност „Гаази баба” 

в землището на град Добрич 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94Б-00-

172/ 06.10.2021 

РЕШЕНИЕ 25 – 

15/21.09.2021 

Разрешаване изработването на Частично 

изменение (ЧИ) на Общ устройствен план 

(ОУП) за ПИ 72624.2.997, в землището на град 

Добрич 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94М-00-

780/ 06.10.2021 

РЕШЕНИЕ 25 – 

16/21.09.201 

Одобряване на Частично изменение (ЧИ) на 

Общ устройствен план на Община (ОУПО) град 

Добрич, с обхват ПИ 72624.615.9059 по КККР 

на град Добрич 

Изпълнено. 

Решението е обнародвано 

в  бр.85/12.10.2021г. на 

Държавен вестник 

РЕШЕНИЕ 25 – 

17/21.09.2021 

Разрешаване изработването на Частично 

изменение (ЧИ) на Общ устройствен план 

(ОУП) и Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 

72624.134.78, в землището на град Добрич 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 70-00-

1717/ 06.10.2021 

РЕШЕНИЕ 25 – 

18/21.09.2021 

Разрешаване изработването на Частично 

изменение (ЧИ) на Общ устройствен план 

(ОУП) и Подробен устройствен план – План за 

застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 

72624.902.144, местност „Гаази баба” в 

Решението е връчено с 

писмо с изх. № 94П-00-

408/06.10.2021  



землището на град Добрич 

РЕШЕНИЕ 25 – 

19/21.09.2021 

Даване на съгласие за изработване на изменение 

на Подробен устройствен план – план за 

регулация (ПУП-ПР) за УПИ VI –„за 

озеленяване“, кв. 815, по плана на Централна 

градска част, град Добрич 

Изпълнено. 

Изменение на ПУП-ПР е 

одобрено със Заповед № 

1922/16.12.2021  

 

IV. Други решения 

 

Решение на ОбС  Тема Изпълнение 

РЕШЕНИЕ 23 – 

14/29.06.2021 

Даване на съгласие на „Диагностично 

консултативен център – I Добрич“ 

ЕООД, ЕИК 124140855 за закупуване 

на дълготрайни материални активи 

Решението е изпълнено. Закупена 

е стационарна кардио-ехографска 

система с цифров термовидео 

принтер 

РЕШЕНИЕ 23 – 

15/29.06.2021 

Преобразуване на детски градини в 

Община град Добрич 

Преобразуване на детски градини 

в Община град Добрич.  

 Решението е изпълнено.  

Преобразувани чрез вливане са: 

1.ДГ № 9 „Пчеличка“ в ДГ № 8 

„Бодра смяна“. Наименованието 

на детската градина е ДГ № 8 

„Бодра смяна“;  

2. ДГ № 24 „Приказен свят“ в ДГ 

№ 12 „Щурче“. Наименованието 

на детската градина е ДГ № 12 

„Щурче“;  

3. ДГ № 7 „Пролет“ с ДГ № 25 

„Весела“. Наименованието на 

детската градина е ДГ № 25 

„Весела“ 

РЕШЕНИЕ 24 – 

14/27.07.2021 

Приемане на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на 

територията на Община град Добрич 

Наредбата не е върната от 

Областен управител. 

Влязла е в сила на 06.08.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 22-

11/25.05.2021 

Създаване на Комплекс за социални 

услуги /КСУ/ за деца „Дъга“ и 

Комплекс за социални услуги за 

пълнолетни лица и деца с увреждания 

„Палитра“ 

Решението е изпълнено. КСУ 

„Дъга“ обединява трите Центъра 

за настаняване от семеен тип за 

деца без увреждания с общ 

капацитет 45 деца и  Център за 

обществена подкрепа 2 с 

капацитет 30 деца и техните 

семейства. КСУ „Палитра“ 

обединява Дневен център за 

пълнолетни лица с увреждания с 

капацитет 40 лица, Център за 

социална рехабилитация и 

интеграция с капацитет 45  лица, 

Защитени жилища за пълнолетни 

лица с умствена изостаналост  с 



общ капаците  14 лица и Дневен 

център за деца с увреждания с 

капацитет 70 деца. 

РЕШЕНИЕ 22 – 

24/25.05.2021 

Откриване на процедура за провеждане 

на конкурс за избор на управител на 

„ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 

834052321 

Решението е изпълнено. 

Процедурата за провеждане на 

конкурс е приключила. 

Резултатите от проведения 

конкурс са одобрени с решение 

28-21/30.11.2021 г. на Общински 

съвет град Добрич 

РЕШЕНИЕ 25 – 

21/21.09.2021 
Откриване на процедура за провеждане 

на конкурс за избор на управител на 

„ДИАГНОСТИЧНО-

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – II – 

ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК 124140780 

Решението е изпълнено. 

Процедурата за провеждане на 

конкурс е приключила. 

Резултатите от проведения 

конкурс са одобрени с решение 

29-17/21.12.2021 г. на Общински 

съвет град Добрич 

РЕШЕНИЕ 25 – 

22/21.09.2021 
Откриване на процедура за провеждане 

на конкурс за избор на управител на 

„ЦПЗ Д-Р П. СТАНЧЕВ – ДОБРИЧ” 

ЕООД, ЕИК: 000851111 

Решението е изпълнено. 

Процедурата за провеждане на 

конкурс е приключила. 

Резултатите от проведения 

конкурс са одобрени с решение 

29-18/21.12.2021 г. на Общински 

съвет град Добрич 

РЕШЕНИЕ 25 – 

30/21.09.2021 

Даване на съгласие на „Диагностично 

консултативен център – I Добрич“ 

ЕООД, ЕИК 124140855 за закупуване 

на дълготраен материален актив 

Решението е изпълнено. Закупен е 

специализиран медицински 

монитор 

РЕШЕНИЕ 29 – 

4/21.12.2021 

Приемане на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за реда за 

придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество 

Наредбата не е върната от 

Областен управител. Влязла е в 

сила на 30.12.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 29 – 

5/21.12.2021 

Приемане на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на 

територията на Община град Добрич. 

Наредбата не е върната от 

Областен управител. Влязла е в 

сила на 30.12.2021 г. 

РЕШЕНИЕ 29 – 

6/21.12.2021 

Приемане на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за 

определяне размера на местните 

данъци на територията на Община 

град Добрич 

Наредбата не е върната от 

Областен управител. Влязла е в 

сила на 01.01.2022 г. 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 30/25 януари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 30 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 януари 2022 година 

 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Обявяване на имот с идентификатор 72624.615.9059 по КККР на град Добрич, 

идентичен с УПИ ХХVІІ в кв. 572 по Кадастрален и ЗРП на жк „Русия 2“ на град 

Добрич – публична общинска собственост за частна общинска собственост. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 30 – 3: 

 

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, 

ал. 1 от ЗОС обявява за частна общинска собственост ПИ 72624.615.9059 по КККР на 

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

последно изменение от 13.12.2021 г., с площ 2 809,00 кв. м, идентичен с УПИ ХХVІІ в 

кв. 572, предвиден за „Обществено обслужване, паркинг, детска площадка и 

озеленяване“ по Кадастрален и ПРЗ на жк „Русия 2“ на град Добрич, одобрен със 

Заповед №591/21.07.1997 г., ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1810/25.11.2021 г. на 

Кмета на община град Добрич, актуван с Акт за публична общинска собственост 

№1629/04.09.2001 г. 

 

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

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 30; „ПРОТИВ“ - 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 1. 

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 30/25 януари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 30 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 януари 2022 година 

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Утвърждаване на нова общинска транспортна схема на град Добрич. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 30 – 4: 

 

 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 – 12 (дванадесет) автобусни линии по 

направления, Приложение №2 – зимни маршрутни разписания на Общинската 

транспортна схема и Приложение №3 – летни маршрутни разписания на Общинската 

транспортна схема. 

 

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

от 01.01.2023 година. 

 

 3. Възлага на Кмета последващите, съгласно Закона, действия 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 25; „ПРОТИВ“ - 3; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 7. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 
                        



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 30/25 януари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 30 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 януари 2022 година 

 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към  Община град Добрич през 

четвърто тримесечие на 2021 г. и актуализирано разпределение на променените бюджети  

към 31.12.2021 г. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 30 – 5: 

  

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

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

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

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

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

актуализираното разпределение на бюджетните сметки на разпоредителите с бюджет при 

Община град Добрич към 31.12.2021 година, съгласно Приложения № 1, № 2 и № 3. 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева)           



Приложение №1 

        

СПРАВКА 

  
ЗА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

  

        

§ Наименование на параграфа 

Държавни дейности Местни дейности 

Начален 

план 

Уточнен 

план 

Уточнен 

план 

Начален 

план 

Уточнен 

план 

Уточнен 

план 

01.01.2021 

г. 

30.09.2021 

г. 

31.12.2021 

г. 

01.01.2021 

г. 

30.09.2021 

г. 

31.12.2021 

г. 

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ             

  1. Имуществени и др. данъци             

0103 

Патентен данък и данък върху 

таксиметров превоз на пътници       190 000 190 000 190 000 

0113 

в т.ч. данък върху таксиметров превоз на 

пътници       90 000 90 000 90 000 

0100 

Всичко § Данък върху доходите на 

физически лица 0 0   190 000 190 000 190 000 

1301 данък в/у недвижими имоти       1 850 000 1 850 000 2 000 000 

1303 данък в/у превозните средства       4 300 000 4 300 000 4 500 000 

1304 

данък при придобиване на имущество по 

дарения и възм.начин        1 900 000 1 900 000 2 600 000 

1308 туристически данък       25 000 25 000 30 000 

1300 Всичко § Имуществени данъци 0 0   8 075 000 8 075 000 9 130 000 

2000 Други данъци       200 200 200 

  Всичко  Имуществени и други данъци  0 0   8 265 200 8 265 200 9 320 200 

  2. Неданъчни приходи             

2404 

приходи от продажба на услуги, стоки и 

продукция 544 465 544 465 544 465 880 000 880 000 980 000 

2405 приходи от наеми на имущество 8 289 8 457 8 457 1 800 000 1 800 000 1 800 000 

2406 приходи от наеми на земя 25 000 25 000 25 000 270 000 270 000 270 000 

2407 приходи от дивиденти       30 000 30 000 30 000 

2408 

приходи от лихви по текущи банкови 

сметки       10 000 10 000 10 000 

2400 

Всичко § Приходи и доходи от 

собственост 577 754 577 922 577 922 2 990 000 2 990 000 3 090 000 

2701 такси за ползване на детски градини        500 000 500 000 500 000 

2702 

такси за ползване на детски ясли и др.по 

здравеопазването       270 000 270 000 270 000 

2704 

такси за ползване на дом.соц.патронаж и 

др. общ.соц.услуги       260 000 260 000 260 000 

2705 

такси за ползване на пазари, 

тържища,панаири, тротоари и др.       410 000 410 000 410 000 

2707 такси за битови отпадъци       5 800 000 5 800 000 5 800 000 

2708 

такси за ползване на общежития и др. по 

образованието 10 000 10 000 10 000       

2710 такси за технически услуги       270 000 270 000 300 000 

2711 такси за административни услуги       180 000 180 000 210 000 

2715 такси за откупуване на гробни места       74 000 74 000 74 000 



2717 такса за притежаване на куче       6 000 6 000 7 000 

2729 други общински такси       160 000 160 000 160 000 

2700 Всичко § Общински такси 10 000 10 000 10 000 7 930 000 7 930 000 7 991 000 

2802 

глоби, санкции, неустойки, наказат. 

лихви, обезщетения и начети       150 000 150 000 150 000 

2809 

наказателни лихви за данъци, мита и 

осиг. вноски       500 000 500 000 566 872 

2800 

Всичко § Глоби, санкции и наказ. 

лихви 0 0 0 650 000 650 000 716 872 

3601 

реализирани курсови разлики от вал. 

операции (нето)   -10 -10       

3611 

получени застрахователни обезщетения 

за ДМА   987 1 139   2 700 2 700 

3619 други неданъчни приходи 6 376 11 898 406 894 55 000 55 000 55 000 

3600 Всичко § Други  приходи 6 376 12 875 408 023 55 000 57 700 57 700 

3701 внесен ДДС (-)       -1 400 000 -1 400 000 -1 703 572 

3702 

внесен д-к в/у приходите от стоп.дейност 

на бюдж.предприятия (-) -10 613 -10 611 -10 611 -120 000 -114 326 -114 326 

3700 

Всичко § Внесени ДДС и др. данъци 

в/у продажбите -10 613 -10 611 -10 611 -1 520 000 -1 514 326 -1 817 898 

4022 постъпления от продажба на сгради       800 000 800 000 1 460 000 

4030 

постъпления от продажба на 

нематериални  дълготрайни активи       40 000 40 000 40 000 

4040 постъпления от продажба на земя       3 360 000 3 360 000 4 200 000 

4000 

Всичко § Постъпления от продажба на 

нефининансови активи 0 0 0 4 200 000 4 200 000 5 700 000 

4100 Приходи от концесии       234 660 234 660 234 660 

4501 текущи помощи и дарения от страната   52 206 87 860   16 760 16 760 

4503 капиталови помощи и дарения страната   41 318 50 840   -488 -488 

4500 

Всичко § Помощи и дарения  от 

страната 0 93 524 138 700 0 16 272 16 272 

4610 

текущи помощи и дарения от 

Европейския съюз           2 721 

4650 

текущи помощи и дарения от други 

международни организации         81 900 81 900 

4670 

др. текущи помощи и дарения от 

чужбина   1 556 18 065       

4600 

Всичко § Помощи и дарения от 

чужбина 0 1 556 18 065 0 81 900 84 621 

  Всичко  Неданъчни приходи 583 517 685 266 1 142 099 14 539 660 14 646 206 16 073 227 

  
ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И 

ДАРЕНИЯ: 583 517 685 266 1 142 099 22 804 860 22 911 406 25 393 427 

II. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ             

1. Трансфери             

3111 

обща субсидия и други трансфери за 

държавни дейности от ЦБ за общини(+) 49 741 162 51 775 828 52 813 745       

3112 

обща изравнителна субсидия и други 

трансфери за местни дейности от ЦБ за 

общини (+)       5 348 300 5 348 300 5 348 300 

3113 

получени от общини целеви субсидии от 

ЦБ за капиталови разходи(+)       708 400 708 400 708 400 



3118 

получени от общини трансфери за други 

целеви разходи от ЦБ чрез  кодовете в 

СЕБРА 488 001 ххх-х   30 329 61 215   1 490 223 3 932 196 

3120 Възстановени трансфери за ЦБ (-) -10 388 -10 388 -10 388       

3128 

получени от общини трансфери за други 

целеви разходи от ЦБ чрез  кодовете в 

СЕБРА 488 002 ххх-х   980 219 1 962 814       

3100 

Всичко § Трансфери между бюджета 

на бюджетната организация и ЦБ 

(нето) 49 730 774 52 775 988 54 827 386 6 056 700 7 546 923 9 988 896 

6101 

трансфери между бюджети - получени 

трансфери (+)   3 131 660 4 423 855 1 779 750 1 799 441 4 543 614 

6102 

трансфери между бюджети - 

предоставени трансфери (-)       -1 299 213 -1 853 200 -1 853 200 

6105 

трансфери от МТСП по програми за 

осигуряване на заетост (+/-)   37 751 62 092       

6100 

Всичко § Трансфери между бюджети 

(нето) 0 3 169 411 4 485 947 480 537 -53 759 2 690 414 

6201 получени трансфери (+)     10 226       

6202 предоставени трансфери (-)       -560 856 -567 881 -4 379 633 

6200 

Всичко § Трансфери между бюджети и 

сметки за средствата от ЕС (нето) 0 0 10 226 -560 856 -567 881 -4 379 633 

6401 получени трансфери (+)   59 465 59 465 469 278 543 381 543 381 

6400 

Всичко § Трансфери от/за държавни 

предприятия и други лица, включени 

в консолидираната фискална 

програма  0 59 465 59 465 469 278 543 381 543 381 

  Всичко Трансфери: 49 730 774 56 004 864 59 383 024 6 445 659 7 468 664 8 843 058 

2. Временни безлихвени заеми             

7600 

Временни безлих. заеми м/у бюджети и 

сметки за средствата от ЕС (нето)        650 000 2 670 210 3 326 787 

  Всичко Временни безлихвени заеми: 0 0 0 650 000 2 670 210 3 326 787 

  

ВСИЧКО БЮДЖЕТНИ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: 49 730 774 56 004 864 59 383 024 7 095 659 10 138 874 12 169 845 

  ВСИЧКО ПРИХОДИ  (I+II) 50 314 291 56 690 130 60 525 123 29 900 519 33 050 280 37 563 272 

БЮДЖЕТНО САЛДО -4 325 277 -4 325 277 -4 325 277 -346 735 1 374 618 -225 862 

III. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ 

И ПАСИВИ             

7001 

Придобиване на дялове и акции и 

увеличение на капитала и капиталовите 

резерви (-)           -50 000 

7000 

Придобиване на дялове, акции и 

съучастия (нето) 0 0 0 0 0 -50 000 

7201 

предоставени средства по възмездна 

финансова помощ (-)         -56 175 -56 175 

7202 

възстановени суми по възмездна 

финансова помощ (+)           31 320 

7200 

Предоставена възмездна финансова 

помощ (нето) 0 0 0 0 -56 175 -24 855 

8311 

Получени краткосрочни заеми от банки в 

страната             

8312 

Получени дългосрочни заеми от банки в 

страната           1 493 626 



8321 

Погашения по краткосрочни заеми от 

банки в страната       -600 000 -600 000 -600 000 

8322 

Погашения по дългосрочни заеми от 

банки в страната       -1 157 900 -1 157 900 -1 157 900 

8372 

Получени дългосрочни заеми от други 

лица в страната           42 974 

8381 

Погашения по краткосрочни заеми от 

други лица в страната         -2 242 661 -2 242 661 

8382 

Погашения по дългосрочни заеми от 

други лица в страната       -303 820 -303 820 -303 820 

8300 

Всичко § Заеми от  банки и други лица 

в страната (нето) 0 0 0 -2 061 720 -4 304 381 -2 767 781 

8803 

Събрани средства и извършени 

плащания от/за сметки за средствата от 

Европейския съюз -910 097 -910 097 -910 097 -1 527 446 -1 527 446 -1 527 446 

8800 

Всичко § Събрани средства и 

извършени плащания за сметка на др. 

бюджети, сметки и фондове (нето)  -910 097 -910 097 -910 097 -1 527 446 -1 527 446 -1 527 446 

9336 

Друго финансиране-операции с активи-

предоставени временни депозити и 

гаранции на други бюджетни 

организации (+/-)       712 254 1 289 737 1 372 297 

9300 Всичко § Друго финансиране (нето) 0 0 0 712 254 1 289 737 1 372 297 

9501 

остатък в левове по с-ки от предходния 

период (+) 4 737 691 4 737 691 4 737 691 1 877 036 1 877 036 1 877 036 

9502 

остатък в левова равностойност по 

валутни сметки от предходния период 

(+) 497 683 497 683 497 683 1 346 611 1 346 611 1 346 611 

9500 

Всичко § Депозити и средства по 

сметки (нето) 5 235 374 5 235 374 5 235 374 3 223 647 3 223 647 3 223 647 

  

ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ 

АКТИВИ И ПАСИВИ: 4 325 277 4 325 277 4 325 277 346 735 -1 374 618 225 862 

  

ОБЩО ПРИХОДИ ПО ОБЩИНСКИЯ 

БЮДЖЕТ 54 639 568 61 015 407 64 850 400 30 247 254 31 675 662 37 789 134 

       

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СПРАВКА Приложение №2 

ЗА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

  

           

§ Наименование на параграфа 

Държавни дейности Местни дейности Дофинансиране 

Начален 

план 

Уточнен 

план 

Уточнен 

план 

Начален 

план 

Уточнен 

план 

Уточнен 

план 

Начален 

план Уточнен план 

Уточнен 

план 

01.01.2021 

г. 

30.09.2021 

г. 

31.12.2021 

г. 

01.01.2021 

г. 

30.09.2021 

г. 

31.12.2021 

г. 

01.01.2021 

г. 30.09.2021 г. 

31.12.2021 

г. 

0100 Заплати за персонала, нает по тр.и сл. правоотношения 33 922 092 34 494 520 35 061 179 4 754 786 4 755 721 4 751 206 706 000 706 000 717 689 

0200 Др. възнаграждения и плащания за персонала 1 382 896 5 430 891 7 241 883 737 663 854 183 873 081 161 000 173 837 173 837 

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодател 7 490 082 8 121 547 8 642 995 1 068 519 1 076 856 1 085 176 135 000 135 000 135 000 

0551 осиг.вноски от работодател за ДОО 4 086 551 4 460 673 4 760 203 665 543 670 220 666 166 80 000 80 000 80 000 

0552 осиг.вноски от работодател за УПФ 881 934 903 360 919 659             

0560 здравно-осиг. вноски от работодател 1 679 130 1 833 328 1 964 267 254 438 256 553 262 801 34 000 34 000 34 000 

0580 вноски за доп. задължително осиг. от работодател 842 467 924 186 998 866 148 538 150 083 156 209 21 000 21 000 21 000 

1000 Издръжка 8 846 203 8 700 372 8 782 469 14 378 488 14 109 564 16 681 021 89 689 76 852 76 496 

1011 Храна 1 121 902 1 125 662 1 124 915 983 147 973 341 966 923       

1012 Медикаменти 24 083 27 110 30 701 4 900 4 900 4 824       

1013 Постелен инвентар и облекло 212 192 196 665 198 822 252 755 250 755 247 044 1 500 1 500   

1014 Уч. и научноизсл. разходи и книги за библиотеки 47 968 424 992 423 513 951 1 183 1 313 7 000 7 000 7 000 

1015 Материали 1 247 760 1 416 090 1 640 154 477 821 523 288 630 541 3 000 3 000 5 846 

1016 Вода, горива и енергия 1 242 506 1 228 250 1 429 041 1 395 677 1 388 532 1 853 086 7 689 7 689 4 669 

1020 Разходи за външни услуги 1 828 625 1 982 880 2 077 009 9 999 667 9 978 041 9 911 896 9 500 9 500 10 818 

1030 Текущ ремонт 735 273 984 089 1 045 607 893 668 682 352 2 745 675       

1051 Командировки в страната 64 712 61 732 55 801 49 100 56 079 47 492       

1052 Краткосрочни командировки в чужбина 1 000 5 300 5 300 9 353 9 353 5 069       

1062 Разходи за застраховки 13 855 19 452 14 496 34 043 35 179 37 201       

1063 Такси ангажимент по заеми       20 000 20 000 20 000       

1069 други финансови услуги         7 333 7 553       

1091 СБКО 596 169 172 923 56 704 113 406 33 395 6 388 61 000 48 163 48 163 

1092 

Договорни санкции и неустойки, съд.обезщет. и 

разноски 100 100 100 100 000 100 000 100 384       

1098 Др. неклас. в др. параграфи и подпараграфи 1 710 058 1 055 127 680 306 44 000 45 833 95 632       

1900 Платени данъци, такси и административни санкции 75 116 82 087 80 099 452 415 439 886 441 737       

4000 Стипендии 265 328 316 939 324 598 810 810 810 7 500 7 500 7 500 



4200 Текущи трансфери, обезщетения и помощи 154 573 812 334 1 538 858 45 420 45 420 45 750 100 000 100 000 100 000 

4300 Субсидии за нефинансови предприятия 894 265 1 409 936 1 710 366 45 000 45 000 233 933       

4500 Субсидии за организации с нестопанска цел 516 780 516 780 516 780 800 000 796 500 1 049 050 25 000 25 000 25 000 

4600 Разходи за чл. внос и участие в нетърг. организации 520 520 520 40 300 55 577 55 577       

2200 Разходи за лихви по заеми от страната       405 000 405 000 405 000       

2900 Други разходи за лихви       10 000 10 000 10 000       

5100 Основен ремонт на ДМА 275 850 156 950 156 950 292 953 1 911 108 4 290 902       

5200 Придобиване на ДМА 457 315 610 034 779 003 5 428 641 5 610 466 6 403 711       

5300 Придобиване на НДА 0 14 700 14 700 0 2 304 2 304       

5400 Придобиване на земя 0     11 533 61 939 48 533       

0098 Резерв за непредвидени и неотложни разходи 358 548 347 797   551 537 271 139 175 821       

9999 ВСИЧКО РАЗХОДИ 54 639 568 61 015 407 64 850 400 29 023 065 30 451 473 36 553 612 1 224 189 1 224 189 1 235 522 

 



Приложение №3 

 

АКТУАЛИЗИРАНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ  

НА РАЗПОРЕДИТЕЛИТЕ С БЮДЖЕТ ПРИ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА 

        

РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ И ДЕЙНОСТИ 
Уточнен годишен план 

държавни местни дофин-не 

Община Добрич, в т.ч.: 9 538 044 26 822 030 1 191 210 

Дейност 117   "Държавни и общински служби и дейности по изборите" 1 468 633     

Дейност 122 "Общинска администрация" 3 231 355 727 564 1 063 000 

Дейност 123 "Общински съвети"    642 590   

Дейност 128 "Международни програми и споразумения, дарения и помощи 

от чужбина"   84 621   

Дейност 239 "Други дейности по вътрешната сигурност" 423 842 10 000   

Дейност 282 "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на 

запаси и мощности" 190 547     

Дейност 283 "Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия 

от бедствия и аварии" 698     

Дейност 311 "Детски градини" 50 071 428 752   

Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" 1 019 660   3 210 

Дейност 431 "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина" 29 955     

Дейност 469 "Други дейности по здравеопазването" 229 880 1 249 550   

Дейност 526 "Центрове за обществена подкрепа" 105 950     

Дейност 532 "Програми за временна заетост" 23 249     

Дейност 535 "Преходни жилища" 3 840     

Дейност 551 "Дневни центрове за лица с увреждания" 280 770     

Дейност 589 "Други служби и дейности по социалното осигуряване, 

подпомагане и заетостта" 1 266 939   100 000 

Дейност 604 "Осветление на улици и площади"   716 000   

Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"   5 549 247   

Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното развитие"   3 703 692   

Дейност 622 "Озеленяване"   116 268   

Дейност 623 "Чистота"   10 752 432   

Дейност 629 "Други дейности по опазване на околната среда"   35 355   

Дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички"   1 061 300   

Дейност 738 "Читалища" 516 780 26 802 25 000 

Дейност 745 "Обредни домове и зали"   10 000   

Дейност 746 "Зоопаркове"   48 703   

Дейност 759 "Други дейности по културата"   167 955   

Дейност 832 "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на 

пътищата"   149 108   

Дейност 849 "Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и 

далекосъобщенията" 695 875     



Дейност 898 "Други дейности по икономиката"   731 270   

Дейност 910 "Разходи за лихви"   415 000   

Дейност 997 "Други разходи некласифицирани по другите функции"   20 000   

Дейност 998 "Резерв"    175 821   

Детска градина № 7 "Пролет", в т.ч.: 315 485 42 508 0 

Дейност 311 “Детски градини” 314 566 42 508   

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 919     

Детска градина № 8 "Бодра смяна", в т.ч: 812 489 108 031 0 

Дейност 311 “Детски градини” 811 142 108 031   

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 495     

Дейност 713 "Спорт за всички" 852     

Детска градина № 9 "Пчеличка", в т.ч.: 332 558 40 123 0 

Дейност 311 “Детски градини” 332 558 40 123   

Детска градина № 10 "Слънчице", в т.ч.: 585 912 78 003 0 

Дейност 311 “Детски градини” 582 981 78 003   

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 2 475     

Дейност 713 "Спорт за всички" 456     

Детска градина № 12 "Щурче", в т.ч.: 622 980 113 306 0 

Дейност 311 “Детски градини” 619 263 113 306   

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 2 970     

Дейност 713 "Спорт за всички" 747     

Детска градина № 17 "Първи юни", в т.ч.: 558 924 71 730 0 

Дейност 311 “Детски градини” 553 238 71 730   

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 4 675     

Дейност 713 "Спорт за всички" 1 011     

Детска градина № 18 "Дора Габе", в т.ч.: 474 425 58 479 0 

Дейност 311 “Детски градини” 473 009 58 479   

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 1 071     

Дейност 713 "Спорт за всички" 345     

Детска градина № 20 "Радост", в т.ч.: 586 623 77 790 0 

Дейност 311 “Детски градини” 584 178 77 790   

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 1 983     

Дейност 713 "Спорт за всички" 462     

Детска градина № 23 "Звездица", в т.ч.: 940 127 122 177 0 

Дейност 311 “Детски градини” 936 437 122 177   

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 2 970     

Дейност 713 "Спорт за всички" 720     

Детска градина № 24 "Приказен свят", в т.ч.: 405 584 48 171 0 

Дейност 311 “Детски градини” 405 584 48 171 
 

Детска градина № 25 "Весела", в т.ч.: 734 390 93 939 0 

Дейност 311 “Детски градини” 730 922 93 939   

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 2 203     

Дейност 713 "Спорт за всички" 1 265     

Детска градина № 26 "Звънче", в т.ч.: 491 029 61 630 0 

Дейност 311 “Детски градини” 488 068 61 630   



Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 2 475     

Дейност 713 "Спорт за всички" 486     

Детска градина № 27 "Славейче", в т.ч.: 888 548 111 401 0 

Дейност 311 “Детски градини” 880 303 111 401   

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 7 116     

Дейност 713 "Спорт за всички" 1 129     

Детска градина № 32 "Зорница", в т.ч.: 861 230 121 862 0 

Дейност 311 “Детски градини” 853 092 121 862   

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 7 451     

Дейност 713 "Спорт за всички" 687     

Дирекция "Хуманитарни дейности",  в т.ч.: 12 677 138 3 137 274 0 

Дейност 431 "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина" 2 845 321 600 000   

Дейност 437 "Здравен кабинет в детски градини и училища" 859 006     

Дейност 469 "Други дейности по здравеопазването" 53 506     

Дейност 524 "Домашен соц. патронаж, трапезарии и др. соц. услуги"   840 441   

Дейност 525 " Клубове на пенсионера, инвалида и други"   87 181   

Дейност 526 "Центрове за обществена подкрепа" 170 464     

Дейност 530 "Центрове за настаняване от семеен тип" 2 178 194     

Дейност 532 "Програми за временна заетост" 22 818     

Дейност 535 "Преходни жилища" 101 309     

Дейност 540 "Домове за стари хора" 1 321 829     

Дейност 550 "Центрове за социална рехабилитация и интеграция" 216 649     

Дейност 551 "Дневни центрове за лица с увреждания" 1 117 943     

Дейност 554 "Защитени жилища" 208 190     

Дейност 561 "Социални услиги в домашна среда" 187 295     

Дейност 562 "Асистенти за лична помощ" 3 058 011     

Дейност 589 "Др. служби и дейности по соц. осигуряване" 336 603     

Дейност 737 "Оркестри и ансамбли"   1 325 018   

Дейност 759 "Други дейности по културата"   284 634   

ПМГ “Иван Вазов”, в т.ч.: 1 482 365 0 160 

Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" 1 361 786   160 

Дейност 326 "Професионални гимназии и паралелки за проф. подготовка" 93 861     

Дейност 389 "Др. дейности по образованието" 24 523     

Дейност 713 "Спорт за всички" 2 195     

СУ “Св. Св. Кирил и Методий”, в т.ч.: 3 010 740 0 1 190 

Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" 2 883 241   1 190 

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 76 392     

Дейност 389 "Др. дейности по образованието" 46 807     

Дейност 713 "Спорт за всички" 4 300     

СУ “П. Р. Славейков”, в т.ч.: 3 339 378 0 580 

Дейност 318 "Подготвителна  група в училище" 35 293     

Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" 3 249 299   580 

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 990     

Дейност 389 "Др. дейности по образованието" 49 323     

Дейност 713 "Спорт за всички" 4 473     



СУ “Л. Каравелов”, в т.ч.: 2 289 324 0 0 

Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" 2 145 669     

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 101 856     

Дейност 389 "Др. дейности по образованието" 39 239     

Дейност 713 "Спорт за всички" 2 560     

ОУ “П. Волов”, в т.ч.: 924 915 0 0 

Дейност 318 "Подготвителна  група в училище" 59 898     

Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" 850 970     

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 4 950     

Дейност 389 "Др. дейности по образованието" 7 990     

Дейност 713 "Спорт за всички" 1 107     

СУ “Д. Талев”, в т.ч.: 2 482 889 0 650 

Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" 2 326 320   650 

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 127 320     

Дейност 389 "Др. дейности по образованието" 26 199     

Дейност 713 "Спорт за всички" 3 050     

СУ “Св. Кл. Охридски”, в т.ч.: 5 073 555 0 230 

Дейност 318 "Подготвителна  група в училище" 97 971     

Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" 4 068 759   230 

Дейност 326 "Професионални гимназии и паралелки за профес. подготовка" 713 074     

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 142 570     

Дейност 389 "Др. дейности по образованието" 45 889     

Дейност 713 "Спорт за всички" 5 292     

ЕГ “Гео Милев”,  в т.ч.: 2 518 645 0 640 

Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" 2 474 943   640 

Дейност 389 "Др. дейности по образованието" 36 863     

Дейност 713 "Спорт за всички" 6 839     

ОУ “Христо Ботев”, в т.ч.: 2 010 859 0 420 

Дейност 318 "Подготвителна  група в училище" 96 086     

Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" 1 782 594   420 

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 109 361     

Дейност 389 "Др. дейности по образованието" 19 262     

Дейност 713 "Спорт за всички" 3 556     

ОУ “Христо Смирненски”, в т.ч.: 909 348 0 0 

Дейност 318 "Подготвителна  група в училище" 44 746     

Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" 835 155     

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 10 611     

Дейност 389 "Др. дейности по образованието" 17 075     

Дейност 713 "Спорт за всички" 1 761     

ОУ “Стефан Караджа” в т.ч.: 1 060 934 0 0 

Дейност 318 "Подготвителна  група в училище" 62 197     

Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" 908 475     

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 70 375     

Дейност 389 "Др. дейности по образованието" 17 959     

Дейност 713 "Спорт за всички" 1 928     



ОУ “Хан Аспарух”, в т.ч.: 1 805 534 0 260 

Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" 1 733 232   260 

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 46 684     

Дейност 389 "Др. дейности по образованието" 17 124     

Дейност 532 "Програми за временна заетост" 6 449     

Дейност 713 "Спорт за всички" 2 045     

ОУ “Йордан Йовков”, в т.ч.: 891 110 0 0 

Дейност 318 "Подготвителна  група в училище" 26 912     

Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" 643 993     

Дейност 326 "Професионални гимназии и паралелки за профес. подготовка" 205 029     

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 6 689     

Дейност 389 "Др. дейности по образованието" 7 480     

Дейност 713 "Спорт за всички" 1 007     

ОУ “Н.Й.Вапцаров”, в т.ч.: 712 894 0 0 

Дейност 318 "Подготвителна  група в училище" 63 045     

Дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" 637 084     

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 990     

Дейност 389 "Др. дейности по образованието" 11 019     

Дейност 713 "Спорт за всички" 756     

СУ “ Г.С.Раковски”, в т.ч.: 882 294 0 160 

Дейност 324 "Спортни училища" 848 132   160 

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 12 579     

Дейност 389 "Др. дейности по образованието" 20 264     

Дейност 713 "Спорт за всички" 1 319     

Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Георги 

Павлов", в т.ч.: 1 213 440 0 0 

Дейност 326 "Професионални гимназии и паралелки за профес. подготовка" 1 197 581     

Дейност 389 "Др. дейности по образованието" 15 069     

Дейност 713 "Спорт за всички" 790     

Професионална гимназия по аграрно стопанство, в т.ч.: 1 204 550 0 0 

Дейност 326 "Професионални гимназии и паралелки за профес.подготовка" 1 173 781     

Дейност 338 "Ресурсно подпомагане" 10 753     

Дейност 389 "Др. дейности по образованието" 19 056     

Дейност 713 "Спорт за всички" 960     

“Ученическо общежитие”, в т.ч.: 361 609 0 11 689 

Дейност 332 "Общежития" 314 809     

Дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие" 46 800   11 689 

“Общински младежки център”, в т.ч.: 0 428 523 0 

Дейност 389 "Други дейности по образованието"   408 523   

Дейност 898 "Други дейности по икономиката"   20 000   

“Регионален исторически музей”, в т.ч.: 728 628 2 000 12 646 

Дейност 739 "Музеи, художествени галерии, паметници на културата и 

етнографски комплекси с национален и регионален характер" 728 628   12 646 

Дейност 898 "Други дейности по икономиката"   2 000   

РБ “Дора Габе”, в т.ч.: 639 167 0 7 000 



Дейност 751 "Библиотеки с национален и регионален характер"  639 167   7 000 

“Художествена галерия”, в т.ч.: 473 160 7 000 8 687 

Дейност 739 "Музеи, художествени галерии, паметници на културата и 

етнографски комплекси с нацационален и регионален характер" 473 160   8 687 

Дейност 898 "Други дейности по икономиката"   7 000   

ОБП “Устойчиви дейности и проекти”, в т.ч.: 245 2 166 117 0 

Дейност 532 "Програми за временна заетост" 245     

Дейност 622 "Озеленяване"   2 166 117   

ОП “Спортни имоти”, в т.ч.: 0 556 670 0 

Дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички"   556 670   

ОП “Паркинги и пазари”, в т.ч.: 0 682 282 0 

Дейност 866 "Общински пазари и тържища"   286 810   

Дейност 898 "Други дейности по икономиката" - Звено Синя зона   395 472   

ОП “Обреден дом”, в т.ч.: 9 331 496 700 0 

Дейност 532 "Програми за временна заетост" 9 331     

Дейност 745 "Обредни домове и зали"   496 700   

ОП "Център за защита на природата и животните", в т.ч.: 0 457 556 0 

Дейност 746 "Зоопарк"   338 329   

Дейност 878 "Приюти за безстопанствени животни"   119 227   

ОП "Комуналстрой", в т.ч.: 0 648 310 0 

Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното развитие"   578 310   

Дейност 623 "Чистота"   70 000   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 30/25 януари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 30 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 януари 2022 година 

 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

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

31 декември 2021 година.  

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 30 – 6: 

 

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

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

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

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

31 декември 2021 година (пътни, дневни и квартирни пари), съгласно Приложение №1 и 

Приложение №2. 

 

 

 

   ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 27; „ПРОТИВ“ - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 6. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

   (Йоанна Койчева) 



      

Приложение № 1 

Отчет 

за извършените разходи за командировки от Йордан Йорданов - 

Кмет на Община град Добрич 

за периода 01.10.2021 г. - 31.12.2021 г. 

       

       

      
/ в лева / 

Период на Място Дневни  Нощувки Транспорт Всичко По покана на: 

командировката             

19.07 - 23.07.2021 г. София 100,00   297,37 397,37 Работни срещи с министерства 

23.08 - 27.08.2021 г. София 100,00   304,10 404,10 Работни срещи с министерства 

28.09 - 03.10.2021 г. София 120,00   205,14 325,14 Работни срещи в МРРБ 

08.10 - 09.10.2021 г. София 40,00   314,87 354,87 Работни срещи в МРРБ 

26.10 - 31.10.2021 г. София 120,00   193,09 313,09 Работни срещи в МРРБ 

05.11 - 08.11.2021 г. София 80,00   88,31 168,31 Работни срещи с министерства 

25.11 - 27.11.2021 г. София 60,00   236,43 296,43 Работни срещи с министерства 

17.12.2021 г. София     148,10 148,10 Работни срещи с министерства 

Всичко:   620,00 0 1787,41 2407,41   

       

       

       

       

       

       

       

      

Приложение № 2 

Отчет 

за извършените разходи за командировки от Нивелин Радичков - 

Председател на Общински съвет град Добрич 

за периода 01.10.2021 г. - 31.12.2021 г. 

       

       

      
/ в лева / 

Период на Място Дневни  Нощувки Транспорт Всичко По покана на: 

командировката             

02.12 - 03.12.2021 г. Арбанаси 20,00   128,92 148,92 НАПОС - РБ 

Всичко:   20,00 0 128,92 148,92   

       

        

  
 
 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 30/25 януари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 30 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 януари 2022 година 

 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отчет за изпълнение на годишната програмата за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2021 година. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 30 – 7: 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 66а от Закона за Общинската собственост 

и чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, приема Oтчета за изпълнение на годишната програмата за 

управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 година. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 35; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 1. 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 30/25 януари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 30 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 януари 2022 година 

 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Представяне на годишен доклад за дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община град 

Добрич за 2021 година. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 30 – 8: 

  

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

чл. 27, ал. 1, т. 9 и чл. 40, ал. 2 от Закона за вътрешен одит в публичния сектор:  

 

 1. Приема годишен доклад за дейността по вътрешен одит за периода 01.01.2021 г. 

– 31.12.2021 г. на звено „Вътрешен одит“ от Община град Добрич. 

  

 2. Възлага на кмета последващите, съгласно закона, действия. 

 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

 

 Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 30/25 януари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 30 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 януари 2022 година 

 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Представяне за сведение на Стратегически план за периода 2022 г. – 2024 г. и Годишен 

план за 2022 г. за дейността на Звено „Вътрешен одит“ при Община град Добрич на 

общински съвет. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 30 – 9: 

 

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

чл. 34, ал. 5 от Закона за вътрешен одит в публичния сектор:  

 

 1. Приема за сведение – Стратегически план за дейността на звено „Вътрешен 

одит“ при Община град Добрич за периода 2022 г. – 2024 г. 

 

 2. Приема за сведение – Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ при 

Община град Добрич за 2022 г. 

 

 3. Възлага на кмета последващите, съгласно закона, действия. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 30/25 януари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 30 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 януари 2022 година 

 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост за 2022 година. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 30 – 10: 

 

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

9 от Закона за общинската собственост и чл. 6, ал. 1, т. 11 от Правилника за организацията 

и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, приема Годишна програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост за 2022 година 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 29; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 4. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 30/25 януари 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 30 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 януари 2022 година 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предоставяне под наем на пасища от общинския поземлен фонд (ОПФ) за стопанската 

2022 – 2023 година. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 30 – 11: 

 

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

местното самоуправление и местната администрация, чл. 24а, ал. 6, т. 4, чл. 37и, ал. 1, ал. 

3, ал. 13 и ал. 14, чл. 37о, ал. 1 и ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделски земи, реши: 

 I. Определя пасищата от общински поземлен фонд (ОПФ) за общо и индивидуално 

ползване за стопанската 2022 – 2023 година, находящи се не територията на Община град 

Добрич, съгласно Приложение №1, представляващо неразделна част от настоящото 

решение. 

 II. Дава съгласие определените за индивидуално ползване в Приложение №1 

пасища от ОПФ да бъдат предоставени под наем, считано от стопанската 2022 – 2023 

година, за срок от 5 (пет) години на собственици или ползватели на животновъдни обекти 

с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 

система на Българска агенция по безопасност на храните, съобразно броя и вида на 

регистрираните животни, при годишна наемна цена в размер на 10,37 лв./дка, определена 

от независим оценител по пазарен механизъм.   

 III. Приема правила за ползване на пасищата от ОПФ на Община град Добрич, 

съгласно Приложение №2. 

 IV. Приема Годишен план за паша за стопанската 2022 – 2023 година, съгласно 

Приложение №3. 

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

действия. 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

   (Йоанна Койчева) 



     Приложение 1 

      

      

Пасища от Общински поземлен фонд на Община гр.Добрич 

      
      

№ Имот с начин на 

трайно ползване: 

Кадастрален 

идентификатор 

Населено 

място 

Категория 

на земята 

Площ 

/кв.м 

Начин на ползване 

1 пасище 72624.300.26 

землище гр. 

Добрич 

ІV 

60 735 

за индивидуално 

ползване 

2 

пасище 

72624.284.74 

землище гр. 

Добрич 

ІІІ 

12 688 

за индивидуално 

ползване 

3 

пасище 

72624.328.21 

землище гр. 

Добрич 

ІV 

89 291 

за индивидуално 

ползване 

4 

пасище 

72624.174.68 

землище гр. 

Добрич 

ІV 

100 437 

за индивидуално 

ползване 

5 

пасище 

72624.174.67 

землище гр. 

Добрич 

ІV 

15 144 

за индивидуално 

ползване 

6 пасище 72624.122.420 

землище гр. 

Добрич 

ІV 

742 за общо ползване 

7 

пасище 

72624.137.22 

землище гр. 

Добрич 

ІV 

10 942 за общо ползване 

8 

пасище 

72624.201.40 

землище гр. 

Добрич 

ІІІ 

155 335 

за общо ползване 

9 

пасище 

72624.201.41 

землище гр. 

Добрич 

ІІІ 

58 502 

за общо ползване 

10 

пасище 

72624.201.54 

землище гр. 

Добрич 

ІІІ 

56 753 

за общо ползване 

11 

пасище 

72624.289.30 

землище гр. 

Добрич 

ІІІ 

23 987 

за общо ползване 

12 

пасище 

72624.15.147 

землище гр. 

Добрич 

ІV 

37 475 

за общо ползване 

13 

пасище 

72624.673.67 

землище гр. 

Добрич 

ІV 

113 734 

за общо ползване 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    Приложение 2                         

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩАТА ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ЗА СТОПАНСКАТА 2022/2023 

ГОДИНА 

 

Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община град 

Добрич, съгласно чл. 37о, ал. 2, включват:  

 

1. Перспективен експлоатационен план за паша.  

1.1. Дългосрочно опазване на пасищата на територията на Община град Добрич 

съобразено с утвърдените със Заповед РД 09-122/23.02.2015 г. на Министъра на 

Земеделието и храните „Национални стандарти за добро земеделско и екологично 

състояние на земята”. 

1.2. Установяване на контакти и взаимодействие на ниво населено място със 

земеделските стопани с цел постигане на максимална ефективност при използване на 

пасищата, на възможен екологичен ефект и икономически растеж на района.  

1.3. При разпределяне на пасищата да се отдаде приоритет на земеделските стопани, 

отглеждащи животни с цел стабилизиране на икономическото им състояние и утвърждаване 

на животновъдството като фактор за развитие на населеното място.  

 

2. Правила за определяне начина на разпределение на пасищата за общо и 

индивидуално ползване.  
2.1. Пасища, мери и ливади за индивидуално ползване.  

2.1.1. Пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване от общинския 

поземлен фонд се отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни 

обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по 

цена, определена по пазарен механизъм. Пасища, мери и ливади от общинския поземлен 

фонд се предоставят под наем на лица, които нямат данъчни задължения, както и 

задължения към ДФ „Земеделие“, държавен и общински поземлен фонд и за земи по чл.37в, 

ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.  

2.1.2. Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и 

индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории и се 

обявява в общината и се публикува на интернет страницата на общината. 

2.1.3. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат 

регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на 

регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или 

ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 

животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 30 дка за 1 животинска 

единица в имоти от осма до десета категория. 

2.1.4. Правоимащите лица подават заявление по образец до Kмета на общината, към 

което прилагат документи от първи до десети март на текущата година. 

2.1.5. Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за всеки 

кандидат площ по реда на т.2.1.3 и разпределя имотите за землището. Комисията съставя 

протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на необходимите площи. 

2.1.6. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в 

землището към разпределените по реда на т.2.1.5 имоти съответната комисия извършва 

допълнително разпределение в съседно землище, което може да се намира в съседна 



община или област и съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в срок 

до 1 юни. Този ред се прилага до изчерпване на имотите от общинския поземлен фонд или 

до достигане на нормата по т. 2.1.3. Разпределението се извършва последователно в 

съседното землище, община и област. 

2.1.7. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд след 

разпределението по т.2.1.6 в съответното и съседни землища, по заявление от 

правоимащото лице в срок до 10 юни, комисията по т.2.1.5. предоставя служебно на 

министъра на земеделието и храните или оправомощено от него лице протоколите и 

заявление за допълнително разпределение на имоти от държавния поземлен фонд. 

2.1.8. Въз основа на протоколите на комисиите по т.2.1.5 и т.2.1.6 и след заплащане 

на наемната цена Кметът на общината сключва договор за наем. Минималният срок на 

договорите е 5 стопански години. Договорите съдържат данните по т. 2.1.1, т. 2.1.2 и се 

регистрират в общинската служба по земеделие. В договорите за наем се предвижда 

увеличаване на наемната цена с официалния инфлационен индекс на потребителските цени, 

публикуван от НСИ. 

2.1.9. Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

поземлен фонд се отдават под наем чрез търг, в който се допускат до участие само 

собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ. Договорите се сключват за една стопанска година. 

2.1.10. Останалите след провеждане на търга по т 2.1.9 свободни пасища, мери и 

ливади се отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на 

лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично 

състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на ЗСПЗЗ. Договорите се сключват 

за една стопанска година. 

2.1.11. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, за които са 

сключени наемни договори, не могат да се преотдават за ползване на трети лица. 

2.2. Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо ползване. 

По смисъла на ЗСПЗЗ „общо ползване” е традиционна практика на жителите от 

населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху 

обществените мери и пасища, включително чрез образуване на едно или повече колективни 

стада.  

 

3. Мерите и пасищата, предназначени предимно за косене. 
3.1. Косенето в пасищата да се извършва, като се спазват Националните стандарти, 

утвърдени със заповед на Министъра на земеделието и храните за добро екологично и 

земеделско състояние. Косенето да се извършва ръчно или с ръчни косачки за бавно косене, 

като се започва от средата към периферията.  

3.2. Да не се извършва коситба в размножителния период на птиците.  

 

4. Прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите 
Като прокари за селскостопански животни до местата за паша и водопоите да се 

ползват съществуващите прокари и полските пътища.  

 

5. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата  
5.1. Условия за опазване и поддържане на пасищата:  

 5.1.1. За почвения слой не се допуска:  

1) нарушаване целостта на почвения слой - разкопаване, вземане на чимове, камъни, 

почва, разораване;  

2) преминаването и движението с моторни превозни средства в самото пасище;  

3) едновременното струпване на големи стада с животни на едно и също място за 

едновременно пашуване и за водопой ;  



 

5.2. За биологично разнообразие - опазване и поддържане на местообитанията при 

паша, не се допуска:  

1) паленето на огън извън определените, обезопасени и обозначени за това места;  

2) унищожаването на видовете от флората чрез изкореняване, изкопаване, сеч, промени 

в ландшафта;  

3) оставянето на пашуващите животни без надзор;  

4) внасянето на минерални торове за подобряване на тревата;  

5) не се позволява разпръскването на битови отпадъци из пасището;  

6) собственикът на животните е длъжен да осигури и гарантира изнасянето на битовите 

отпадъци извън пасището;  

7) опожаряване на дървесна, храстова и тревна растителност по пасищата с цел 

предизвикване нов подраст;  

8) поддържане в добро състояние наличните инфраструктурни обекти за водопой –

чешми, корита и др.  

 

       6. Ветеринарна профилактика 
6.1. Ветеринарна профилактика се прилага при доказано заболяване на животните 

причинено от кърлежи. За целта заразените пасища се поставят в изолация и не се допуска 

паша на животни в заразени участъци.  

6.2. При необходимост да се премине към химизация на неблагополучните райони 

със специфични ветеринарни препарати.  

 

7. Охрана  
Охрана на наетите мери и пасища от общински поземлен фонд е съответно за 

сметка на ползвателите.  

 

8. Режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните 

дадености на топографски, почвени, климатични и други физически условия и на 

развитието на животновъдството на територията на общината  
Да се спазват всички правила, условия и разпоредби, разписани в т.5. Мерки за 

опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата. 



Приложение 3 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША ЗА СТОПАНСКАТА 2022/2023 ГОДИНА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

 

I. ОСНОВАНИЕ 
Настоящият Годишен план за паша за стопанската 2022/2023 година е разработен на 

основание чл. 37о, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

(ЗСПЗЗ), съгласно който същият се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от 

Общински съвет.  

II. ОБХВАТ 
 Годишният план за паша посочва годишното ползване на мерите и пасищата от 

Общински поземлен фонд на територията на Община град Добрич, като определя размера и 

местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и правилата за 

ползването на мерите и пасищата на територията на общината на основание чл. 37о, ал. 1, т. 1 

и т.2 от ЗСПЗЗ. 

III. ЦЕЛ 
Целта на плана е да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на 

мерите и пасищата, общинска собственост, както и да се повиши положителното въздействие 

върху околната среда, спазвайки добрите селскостопански практики.  

 

IV. СПИСЪК С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА МЕРИТЕ И 

ПАСИЩАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД  
Пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд са определени за общо и 

индивидуално ползване на територията на Община град Добрич, включени в списъка в 

Приложение № 1.  

 

V. ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ МЕРИ И ПАСИЩА ОТ ОБЩИНСКИЯ 

ПОЗЕМЛЕН ФОНД 
Размера и местоположението на мерите и пасищата, както и правилата за общо и за 

индивидуално ползване на територията на Община град Добрич в зависимост от броя и вида 

на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище се определя от 

Общинския съвет на Община град Добрич с решение, прието с мнозинство от общия брой на 

съветниците.  

 

VІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ. 

1. Общината e длъжна:  
1.1. Да предостави и осигури безпрепятствено ползване на мери и пасища – публична 

общинска собственост за ползване от земеделските стопани, регистрирани като земеделски 

производители и желаещите да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и 

екологично състояние.  

1.2. При недостиг на мери и пасища в дадено землище да предостави в съседно землище.  

1.3. Да упражнява контрол за спазване на мерките за опазване, поддържане и подобряване на 

ползването на пасищата и мерите.  

2. Ползвателите на мерите и пасищата са длъжни:  
2.1. Да ползват предоставените мери и пасища за индивидуално или общо ползване 

единствено за паша на притежаваните и регистрирани пасищни животни, когато са 

регистрирани земеделски производители с животни;  

2.2. Да не се събира такса от собствениците на животни;  

2.3. Наемателите без животни, поддържащи в добро екологично състояние да предоставят 

свободен достъп до пасищата и мерите на животни, отглеждани в населеното място, както и 

да не събират такса от собствениците на единични животни, независимо от разходите, които 

са направили по почистването на пасищата;  



2.4. Да не разорават предоставените им мери и пасища, както и да не променят начина на 

трайно ползване;  

2.5. Да опазват постоянно затревените площи в близост до гори от навлизане на дървесна и 

храстовидна растителност в тях. Провеждането на сеч на отделно стоящи и групи дървета да 

се извършва, съгласно Закона за опазване на селскостопанското имущество;  

2.6. Да използват мерите и пасищата щадящо и да районират пашата с оглед на опазването 

им;  

2.7. Задължително да почистват мерите и пасищата от камъни, битови, строителни, 

промишлени и др. отпадъци;  

2.8. Да поддържат пасищата и мерите в добро земеделско и екологично състояние в 

съответствие с Националните стандарти, утвърдени със Заповед РД 09-122/23.02.2015 г. на 

Министъра на земеделието и храните, включително:  

 Задължително е запазването и поддържането на съществуващите трайни тераси.  

 Задължително е постоянните пасища и ливади да се почистват от нежелана храстовидна 

растителност. Да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове - орлова 

папрат, чемерика, айлант, аморфа и къпина.  

 Задължително е да се запазват съществуващите полски граници (синори).  

2.9. Да поддържат в добро здравословно състояние отглежданите животни /задължителните 

ваксинации и обезпаразитяване/, с оглед недопускане разпространението на зарази и 

паразити;  

2.10. Не се допускат торене и третиране на мерите и пасищата с препарати за растителна 

защита; 

2.11. Да се ползват като прокари за животните до местата за паша и водопои имотите с начин 

на трайно ползване „прокар“ и съществуващите полски пътища; 

2.12. Да охраняват и недопускат преминаването на моторни превозни средства; 

2.13. Да провеждат необходимите мероприятия по осигуряване на пожарна безопасност в 

мерите и пасища. 

 

VII. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПЛАНА 
1. Кмета на Общината:  

1.1. Ръководи и контролира изпълнението на мероприятията по стопанисване и управление на 

мерите и пасищата от Общинския поземлен фонд на територията на общината, съгласно 

ЗСПЗЗ;  

1.2. Упълномощава длъжностни лица за провеждането на конкретни процедури и 

мероприятия в изпълнение изискванията на закона;  

2. Дирекция „Общинска собственост ”:  

2.1. Отговаря за актуализацията на плана;  

2.2. Съдейства и подпомага собствениците на животни в населените места по изпълнението 

на плана;  

2.3. Изготвя договорите за ползване на мери и пасища от Общинския поземлен фонд;  

2.4. Води регистър на сключените договори и следят техните срокове.  

 

VІІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
При изпълнение на плана, Община град Добрич взаимодейства с: Общинска служба по 

земеделие – Добричка, ОД „Земеделие“ гр. Добрич, ОД по безопасност на храните гр. 

Добрич. 

ІX. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА 
Наемите за ползване на мери и пасища, общинска собственост постъпват в приход на 

бюджета на общината.  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 30/25 януари 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 30 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 януари 2022 година 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

на ПИ 72624.902.223, местност „Гаази баба” в землището на град Добрич 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 30 – 12: 

 

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

124а, ал. 1 от ЗУТ:  

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

(ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.902.223, местност „Гаази баба” в землището на град Добрич, за 

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

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

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

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

чл. 135, ал. 2 от ЗУТ.  

 Предложението е в съответствие с действащия ОУПО град Добрич – ПИ 

72624.902.223, по действащата КК, попада извън СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ на града, в 

УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ВИЛЕН ОТДИХ „Ов“.  

 Изработеният ПУП-ПЗ да бъде представен в един оригинал и едно копие на 

хартиен носител, както и в цифров вид, върху технически носител, съгласно чл. 65, ал. 6, 

т. 4 от Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове. Техническият 

носител да съдържа и файл във формат PDF. 

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

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

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

Закона действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:        

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 30/25 януари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 30 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 януари 2022 година 

 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

на техническата инфраструктура извън границите на населени места и селищни 

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

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

въздушна мрежа НН от ШК-4 пред ПИ 72624.620.96, до ПИ 72624.447.41, град Добрич“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 30 – 13: 

 

 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 

линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населени места и 

селищни образувания за ПИ 72624.620.37 и ПИ 72624.447.60 в землището на град Добрич 

за обект: „Изграждане на кабелна линия НН от ТП „193“ до касета ШК-4 пред ПИ 

72624.620.96 и въздушна мрежа НН от ШК-4 пред ПИ 72624.620.96, до ПИ 72624.447.41, 

град Добрич“.  

 

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

Закона, действия. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:                (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 30/25 януари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 30 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 януари 2022 година 

 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

на техническата инфраструктура извън границите на населени места и селищни 

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

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

72624.603.285¸ град Добрич“. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 30 – 14: 

 

 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 

линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населени места и 

селищни образувания за ПИ 72624.274.87 и ПИ 72624.603.212 в землището на град Добрич 

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

72624.603.285¸ град Добрич“.  

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

Закона, действия. 

           

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

 

Вярно с оригинала! 

Снел преписа:   

    (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 30/25 януари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 30 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 януари 2022 година 

 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за приемане на Планово задание и разрешаване изработването на изменение 

(актуализация) на ПУП – ПРЗ на Бизнес зона „ДОБРИЧ“, за изграждане на Индустриален 

парк.   

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 30 – 15: 

 

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

124а, ал. 1 от ЗУТ:  

 

 I. Приема представеното Планово задание по чл. 125 от ЗУТ, за изработване на 

изменение (актуализация) на ПУП – ПРЗ на Бизнес зона „Добрич“, за изграждане на 

Индустриален парк. 

 

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

Закона, действия. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 30/25 януари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 30 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 януари 2022 година 

 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Одобряване на План-схеми за поставяне на два преместваеми обекта – въртележки на 

открито на площ до 4,00 кв. м всяка, в УПИ I, кв. 1 по регулационен и паркоустройствен 

план на градски парк „Свети Георги“, град Добрич, по реда на чл. 56, ал. 8 от ЗУТ. 

  

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 30 – 16: 

 

 Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 56, 

ал. 8, във връзка с чл. 62, ал. 9 от ЗУТ, одобрява приложените План-схеми за поставяне на 

два преместваеми обекта – въртележки на открито на площ до 4,00 кв. м всяка, в УПИ I, кв. 

1 по регулационен и паркоустройствен план на градски парк „Свети Георги“, град Добрич. 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:        

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 30/25 януари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 30 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 януари 2022 година 

 

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните в град Добрич за 2021 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 30 – 17: 

 

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

чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН одобрява отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община град Добрич за 

2021 г. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:    

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 30/25 януари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 30 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 януари 2022 година 

 

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Назначаване на регистриран независим одитор за проверка на годишния финансов отчет за 

2021 г. на „Диагностично-консултативен център – I – Добрич” ЕООД. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 30 – 18: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 5 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“ дава съгласие на управителя на „Диагностично-консултативен център 

– I – Добрич” ЕООД да сключи договор за проверка на годишния финансов отчет за 2021 г. 

на посочената в офертата цена със Силвия Начева Парушева, регистриран независим 

одитор, вписана в регистъра на ИДЕС. 

 

 2. Възлага на Кмета и управителя на „Диагностично-консултативен център – I – 

Добрич” ЕООД да предприемат последващи действия по изпълнение на Решението. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 30/25 януари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 30 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 януари 2022 година 

 

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Назначаване на регистриран независим одитор за проверка на годишния финансов отчет за 

2021 г. на „Диагностично-консултативен център – II – Добрич” ЕООД. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 30 – 19: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 5 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“ дава съгласие на управителя на „Диагностично-консултативен център 

– II – Добрич” ЕООД да сключи договор за проверка на годишния финансов отчет за 2021 

г. на посочената в офертата цена с Пенка Стоянова Стоянова, регистриран одитор, вписана 

в регистъра на ИДЕС, Диплома 0212/1993 г. 

 

 2. Възлага на Кмета и управителя на „Диагностично-консултативен център – II – 

Добрич” ЕООД да предприемат последващи действия по изпълнение на Решението.  

 

 

 ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 30/25 януари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 30 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 януари 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Утвърждаване на бизнес задачата за 2022 г. на „Диагностично-консултативен център – I – 

Добрич” ЕООД, ЕИК 124140855. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 30 – 20: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 6 от 

„Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община 

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

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

договори за съвместна дейност“ утвърждава Бизнес задачата за управление на 

„Диагностично-консултативен център – I – Добрич” ЕООД за 2022 г. 

 

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

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

    (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 30/25 януари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 30 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 януари 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Утвърждаване на бизнес задачата за 2022 г. на „Диагностично-консултативен център – II –

Добрич” ЕООД, ЕИК 124140780. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 30 – 21: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 6 от 

„Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град 

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

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

съвместна дейност“ утвърждава Бизнес задачата за управление на „Диагностично-

консултативен център – II – Добрич” ЕООД за 2022 г. 

 

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

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:       

    (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 30/25 януари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 30 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 януари 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Утвърждаване на бизнес задачата за 2022г. на „Център за психично здраве д-р П. Станчев – 

Добрич” ЕООД, ЕИК 000851111. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 30 – 22: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 6 от 

„Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град 

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

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

съвместна дейност“ утвърждава Бизнес задачата за управление на „Център за психично 

здраве д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД за 2022 г. 

 

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

 ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 30/25 януари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 30 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 януари 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

124140855 за закупуване на дълготрайни материални активи. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 30 – 23: 

 

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

20 във връзка с чл. 18, ал. 2, от Наредба за условията и реда за упражняване на правата на 

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

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

нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност: 

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

Добрич ЕИК:124140855 да закупи дълготрайни материални активи – Ултразвукова 

медицинска апаратура – ехографска система с конвексен трансдюсер и 

термовидеопринтер, с обща прогнозна стойност до 35 000 лв. без включен ДДС. 

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

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

   

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:       

     (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 30/25 януари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 30 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 януари 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Назначаване на регистриран независим одитор за проверка на годишния финансов отчет за 

2021 г. на „Жилфонд – инвест“ ЕООД. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 30 – 24: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 5 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“ дава съгласие на управителя на „Жилфонд – инвест“ ЕООД да сключи 

договор за проверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на посочената в офертата цена 

с Гинка Иванова Йорданова, регистриран независим одитор, вписана под 

№0340/22.01.2001 г. в регистъра на ИДЕС. 

 

 2. Възлага на Кмета и управителя на „Жилфонд – инвест“ ЕООД да предприемат 

последващи действия по изпълнение на Решението.   

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:       

     (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 30/25 януари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 30 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 януари 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Назначаване на регистриран независим одитор за проверка на годишния финансов отчет за 

2021 г. на „Столове“ ЕООД. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 30 – 25: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 5 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“ дава съгласие на управителя на „Столове“ ЕООД да сключи договор за 

проверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на посочената в офертата цена със Силвия 

Парушева, регистриран независим одитор, вписана в регистъра на ИДЕС. 

 

 2. Възлага на Кмета и управителя на „Столове“ ЕООД да предприемат последващи 

действия по изпълнение на Решението. 

   

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:        

    (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 30/25 януари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 30 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 януари 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Назначаване на регистриран независим одитор за проверка на годишния финансов отчет за 

2021 г. на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 30 – 26: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 5 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“ дава съгласие на управителя на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД да 

сключи договор за проверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на посочената в 

офертата цена с Гинка Иванова Йорданова, регистриран независим одитор, вписана под 

№0340/22.01.2001 г. в регистъра на ИДЕС. 

  

 2. Възлага на Кмета и управителя на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД да 

предприемат последващи действия по изпълнение на Решението.   

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:        

    (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 30/25 януари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 30 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 януари 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Утвърждаване на бизнес задачата за 2022 г. на „Жилфонд – инвест“ ЕООД, ЕИК: 

834052321. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 30 – 27: 

 

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

9, ал. 1, т. 6 от „Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост 

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

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

сключването на договори за съвместна дейност“ утвърждава Бизнес задачата за 

управление на „Жилфонд – инвест“ за 2022 г. 

 

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

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:        

    (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 30/25 януари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 30 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 януари 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Утвърждаване на бизнес задачата за 2022 г. на „Столове” ЕООД, ЕИК 834025865. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 30 – 28: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 6 от 

„Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град 

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

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

съвместна дейност“ утвърждава Бизнес задачата за управление на „Столове” за 2022 г. 

 

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

  

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

 „ЗА“ - 22; „ПРОТИВ“ - 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 9. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:             

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 30/25 януари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 30 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 януари 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Утвърждаване на бизнес задачата за 2022г. на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД, ЕИК 

202966915. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 30 – 29: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 6 от 

„Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град 

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

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

съвместна дейност“ утвърждава Бизнес задачата за управление на „Градски транспорт 

Добрич“ за 2022 г. 

  

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

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

 „ЗА“ - 23; „ПРОТИВ“ - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 8. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:       

    (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 30/25 януари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 30 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 януари 2022 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър Петков” №5 – кабинет 235. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 30 – 30: 

 

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

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

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

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

собственост, кабинет №235 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. Димитър 

Петков №5 с площ 16,00 кв. м, с начална тръжна цена 156,32 лева на месец и 20% ДДС, за 

лекарски кабинет. 

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

27.12.2007 година. 

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

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

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

се актуализира до 15 февруари на календарната година със Заповед на Кмета на Община 

град Добрич, в съответствие с отчетения от Националния статистически институт индекс 

на инфлация.  

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

    

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:        

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 30/25 януари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 30 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 януари 2022 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.601.1170, по КККР на гр. 

Добрич, находящ се на ул. „Капитан Петко войвода“ №15 в кв. „Рилци“. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 30 – 31: 

 

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

ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 53, ал. 1, т. 3 

от НРПУРОИ дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич 

от една страна и Диян Василев Димитров и Недка Иванова Недева, от друга страна, чрез 

продажба частта на Общината, а именно дворно място с площ 58.00 кв. м, представляващо 

58/691 кв. м в идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.601.1170, по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добрич,  находящ се в гр. Добрич, ул. 

„Капитан Петко войвода“ №15, за сумата от 1 211.00 (Хиляда двеста и единадесет) лева., 

или 20.88 лв./кв. м, без включен ДДС.  

 Данъчната оценка на частта на Общината е 570.20 (Петстотин и седемдесет, и 0.20) 

лева. 

  

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

действия.   

    

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

 „ЗА“ - 27; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 3. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:       

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 30/25 януари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 30 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 януари 2022 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.601.1169, по КККР на гр. 

Добрич, находящ се на ул. „Капитан Петко войвода“ №15 в кв. „Рилци“. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 30 – 32: 

 

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

ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 53, ал. 1, т. 3 

от НРПУРОИ дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич 

от една страна и Диян Василев Димитров и Недка Иванова Недева, от друга страна, чрез 

продажба частта на Общината, а именно дворно място с площ 62.00 кв. м, представляващо 

62/749 кв. м в идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.601.1169, по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добрич, находящ се в гр. Добрич, ул. 

„Капитан Петко войвода“ №15, за сумата от 1 294.00 (Хиляда двеста деветдесет и четири) 

лева, или 20.87 лв./кв. м, без включен ДДС.  

 Данъчната оценка на частта на Общината е 609.50 (Шестстотин и девет, и 0.50) 

лева. 

 

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

действия.   

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:   (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:        

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 30/25 януари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 30 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 януари 2022 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.601.1048, находящ се на ул. 

„Сима войвода“ №1 Б. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 30 – 33: 

 

 1. 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 Съби Костадинов 

Събев в Поземлен имот с идентификатор 72624.601.1048 (седем, две, шест, две, четири, 

точка, шест, нула, едно, точка, едно, нула, четири, осем) 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 10.01.2022 г., целият с площ 756,00 кв. метра, 

находящ се на ул. „Сима войвода“ №1 Б, идентичен с УПИ ІІ-468 в кв. 910, предвиден „за 

жилищно строителство“ по Кадастрален и ЗРП на жк „Рилци“, приет с Решение №14-

6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед 

№723/11.05.2011 г. на Кмета на Община град Добрич, чрез продажба на частта на 

Общината от 30,00 (тридесет) кв. м, актувана с АОС №5612/05.01.2022 г., вписан под №15, 

т. І, вх. рег. №53/06.01.2022 година в Службата по вписванията град Добрич, за сумата от 

958,00 (деветстотин петдесет и осем) лева без включен ДДС. 

 Данъчната оценка на общинската част от имота е 322,10 (триста двадесет и два и 

0,10) лева. 

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

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

 „ЗА“ - 24; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 6. 

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:       

    (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 30/25 януари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 30 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 януари 2022 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за продажба на Поземлен имот с идентификатор 72624.604.348 по КККР на 

град Добрич, находящ се на ул. „Армейска“ №9 – частна общинска собственост, по реда на 

чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 30 – 34: 

 

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

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

правото на собственост върху общински недвижим имот, представляващ Поземлен имот с 

идентификатор 72624.604.348 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, четири, 

точка, три, четири, осем) 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 22.12.2021 г., с площ 371.00 (триста седемдесет и един) кв. м, идентичен с УПИ XV-348 

в кв. 16, предвиден „за ниско жилищно строителство“ по Кадастрален и ПРЗ на жк „Запад“ 

на град Добрич, одобрен със Заповед №444/17.05.2000 г., находящ се на ул. „Армейска” 

№9, актуван с АОС №5611 от 14.12.2021 г., вписан под №125, том ХХХ, вх. рег. номер 

№10930 от 17.12.2021 г. в Служба по вписванията град Добрич, на Кирил Руменов Русев, 

Ралица Георгиева Русева и Даниела Ивелинова Божидарова, собственици на законно 

построените в имота сгради, за сумата от 12 225 (дванадесет хиляди двеста двадесет и пет) 

лева, без включен ДДС. 

 Данъчната оценка на имота е 6 678.00 (шест хиляди шестстотин седемдесет и осем) 

лева.  

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

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:        

   (Йоанна Койчева) 



  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 30/25 януари 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 30 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 януари 2022 година 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за продажба на общински жилища – апартаменти. 

  

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 30 – 35: 

 Ⅰ. 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 №14 (четиринадесет), със застроена площ 45,29 (четиридесет и 

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

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

№72624.612.254.2.110 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, две, точка, две, 

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

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

изменение от 05.01.2022 г. , ведно с 1,447% (едно цяло четиристотин четиридесет и седем 

хилядни процента) от 312,08 кв. м в ид. части от общите части на сградата с 

идентификатор 72624.612.254.2, равняващи се на 4,52 (четири цяло, петдесет и две стотни) 

кв. м; 1,447% (едно цяло четиристотин четиридесет и седем хилядни процента) от 390,08 

кв. м отстъпено право на строеж, равняващи се на 5,64 (пет цяло шестдесет и четири 

стотни) кв. м, изба №14 с площ 2,53 (две цяло петдесет и три стотни) кв. м, находящ се на 

адрес: град Добрич, жк „Иглика“ бл. 2, вх. Д, ет. 5 на Константин Александров Панев, за 

сумата от 30 863 (тридесет хиляди осемстотин шестдесет и три) лева без ДДС. Данъчна 

оценка на апартамента: 10 448,30 (десет хиляди четиристотин четиридесет и осем и 0,30) 

лева.  

 

 2. АПАРТАМЕНТ №5 (пет), със застроена площ 46,30 (четиридесет и шест цяло и 

тридесет стотни) кв. м, състоящ се от една стая, кухня, сервизно помещение и балкон, 

представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №72624.619.211.1.71 

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

точка, седем, едно) по КККР на град Добрич одобрена със Заповед №РД-18-15/12.05.2005 

г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с 1,362% (едно цяло триста шестдесет и две 

хилядни процента) от 397,12 кв. м в ид. части от общите части на сградата с 

идентификатор 72624.619.211.1, равняващи се на 5,41 (пет цяло четиридесет и една стотни) 

кв. м; 1,362% (едно цяло триста шестдесет и две хилядни процента) от 434,63 кв. м  

отстъпено право на строеж, равняващи се на 5,92 (пет цяло деветдесет и две стотни) кв. м, 

изба №5 с площ 2,75 (две цяло седемдесет и пет стотни) кв. м, находящ се на адрес: град 

Добрич, жк „Балик“, бл. 24, вх. Г, ет. 2 на Мирена Иванова Тодорова за сумата от 30 632 

(тридесет хиляди шестстотин тридесет и два) лева, без ДДС. Данъчна оценка на 

апартамента: 7 848,80 (седем хиляди осемстотин четиридесет и осем и 0,80) лева. 

 



 3. АПАРТАМЕНТ №17 (седемнадесет), със застроена площ 46,30 (четиридесет и 

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

балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

№72624.619.211.1.83 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, две, 

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

№РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с 1,369% (едно цяло 

триста шестдесет и девет хилядни процента) от 397,12 кв. м в ид. части от общите части на 

сградата с идентификатор 72624.619.211.1, представляващи 5.44 (пет цяло четиридесет и 

четири стотни) кв. м и отстъпено право на строеж 1,369% (едно цяло триста шестдесет и 

девет хилядни процента) от ЗП 434,63 кв. м, представляващи 6,36 (шест цяло тридесет и 

шест стотни) кв. м, изба №17 с площ 3,60 (три цяло и шестдесет стотни) кв. м, находящ се 

на адрес: град Добрич, жк „Балик“, бл. 24, вх. Г, ет. 5 на Радка Атанасова Александрова за 

сумата от 30 292 (тридесет хиляди двеста деветдесет и два) лева, без ДДС. Данъчна оценка 

на апартамента: 7 891,30 (седем хиляди осемстотин деветдесет и един и 0,30) лева. 

 

 4. АПАРТАМЕНТ №86 (осемдесет и шест), със застроена площ 57,59 (петдесет и 

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

помещение и балкони, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

№72624.614.3220.1.86 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, четири, точка, три, 

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

Заповед №РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с 0,800% 

(нула цяло и осемстотин хилядни процента) от 1713,57 кв. м в ид. части от общите части на 

сградата с идентификатор 72624.614.3230.1, равняващи се на 13,71 (тринадесет цяло 

седемдесет и една стотни) кв. м; 0,800% (нула цяло и осемстотин хилядни процента) от 

455,31 кв. м отстъпено право на строеж, равняващи се на 3,64 (три цяло шестдесет и 

четири стотни) кв. м, изба №34-ⅠⅠ с площ 1,78 (едно цяло седемдесет и осем стотни) кв. м, 

находящ се на адрес: град Добрич, бул. „Русия“, бл. 53, ет. 15 на Валентин Маринов 

Великов за сумата от 51 109 (петдесет и една хиляди сто и девет) лева, без ДДС. Данъчна 

оценка на апартамента: 17 593,60 (седемнадесет хиляди петстотин деветдесет и три 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. 

 

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

действия. 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:        

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 30/25 януари 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 30 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 25 януари 2022 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

шестмесечие на 2021 г. 

  

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 30 – 36: 

 

 Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 27, 

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

град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

приема Отчета за дейността на съвета и на неговите комисии през второто шестмесечие на 

2021 г. (Приложение). 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

 „ЗА“ - 30; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 2. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:        

   (Йоанна Койчева) 



Приложение 

Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии 

през второто шестмесечие на 2021 г. 
   

 

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

 

Обща информация за заседанията на ОбС  

 

 През второто полугодие на 2021 г. Общински съвет проведе шест заседания – пет 

редовни и Тържествената сесия на 25.09.2021 г.  

 Заседанията на Общински съвет, както и заседанията на Постоянните и други 

комисии се провеждаха при стриктно спазване на мерките. В първата част на 

шестмесечието или три от заседанията на Съвета се проведоха присъствено, като имаше 

възможност за ползване и на системата за електронно гласуване. Предвид високата 

заболеваемост, издадените заповеди от Министъра на здравеопазването и препоръките от 

РЗИ – Добрич, заседанията през месеците октомври, ноември и декември бяха проведени 

онлайн, чрез специализиран софтуер (Webex). Въпреки всичко гражданите на Добрич не 

бяха лишени от възможността да следят работата ни - всички заседания на Общински 

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

от медиите.  

Общото време на работа по време на заседанията на Общински съвет бе 24 часа. 

Необходимият кворум беше налице - средно по 39 общински съветници 

присъстваха/участваха в заседание. 

Гласуваният дневен ред на заседанията включи общо 175 докладни записки с 

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

шест от подготвените докладни бяха оттеглени от вносителя преди гласуване на дневния 

ред, а през това шестмесечие няма оттеглени след разисквания по време на сесия. След 

обсъждане на материалите в Постоянните комисии и на заседанията си, през отчитания 

период Общински съвет взе 174 решения.   

 

Контрол за законосъобразност съгласно Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и Закона за администрацията 

 

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

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

населението чрез средствата за масово осведомяване и публикуване на интернет 

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

  

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

връщал за ново обсъждане Решение или оспорил пред съда актове (решения) на ОбС. От 

друга страна, също не е имало случай Общински съвет да отмени административен акт, 

издаден от Кмета на общината, който противоречи на акт, приет от съвета, както и да 

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

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

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

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

 

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

2 от Закона за администрацията, през периода Областният управител е върнал за ново 

обсъждане 2 наши решения/части от решения. 

 



Питания на съветниците. Участие на гражданите 

 

През второто шестмесечие на 2021 г. са отправени три питания към Кмета от страна 

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

Предоставени са три отговора.  

Необходимостта от съблюдаване на мерките за противодействие на COVID – 19  

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

шестмесечие на годината по време на заседание, към обсъжданията по съответната точка 

от дневния ред има 1 изказване на гражданин – в съответствие с предоставените чрез 

нашия Правилник възможности.  

 

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

      работни групи 

 

През вторите шест месеца на годината бяха проведени 58 заседания на Постоянните 

комисии, на които общинските съветници разгледаха материалите за заседанията на съвета 

по компетентност, както и постъпили искания, сигнали, жалби, възражения и др. от 

граждани и юридически лица. Изразените от ПК становища са общо 428, в това число 

относно 10 искания/писма от граждани и юридически лица.  

 

През отчитания период общински съветници участваха и в редица заседания на 

Временни и други комисии и работни групи: 

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

Решение 33-28 от 24.04.2018 г. на Общински съвет; 

- едно заседание на Комисията по предложенията за удостояване с почетни 

отличия на Община град Добрич; 

- едно заседание на Експертната комисия за финансово подпомагане на 

книгоиздаването и книгоразпространението в Община град Добрич; 

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

проектите по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на 

местната общност от бюджета на Община град Добрич; 

- едно заседание на Комисията по Програмата за реализация на 

благоустройствени мероприятия върху обекти общинска собственост с участие 

на местното население, 2019 – 2023 г.; 

- три заседания на Комисията за разглеждане на заявления за финансово 

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

помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми; 

- едно заседание на Временната комисия за подготовка проект на Правилник за 

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

взаимодействието му с общинската администрация, сформирана с решение 1-3 

от 07.11.2019 г. на Общински съвет. 

 

ІІІ. Участие на общински съветници в различни форуми и прояви 

 

- Емилия Добрева 15 – 16.07.2021 г. – участие в IX Национална среща на главните 

архитекти и експертите по устройствено планиране – гр. Правец 

- Нивелин Радичков 19 – 21.09.2021 г. – участие в Годишна среща на местните 

власи – ХХХIV Общо събрание на НСОРБ – к.к. Албена 

- Герман Германов 19 – 21.09.2021 г. – участие в Годишна среща на местните 

власи – ХХХIV Общо събрание на НСОРБ – к.к. Албена 

- Нивелин Радичков 2 – 3.12.2021 г. – участие в семинар на НАПОС – РБ в с. 

Арбанаси. 


