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проведено на 29 март 2022 година 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 32/29 март 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 32 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 март 2022 година 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот – 

частна общинска собственост с идентификатор 72624.614.2423.1 на ул. „Отец Паисий“ 

№16 на Сдружение „НИЕ 2020“. 

  

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 32 – 1: 

 

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

чл. 8, ал. 9, т. 2 от ЗОС допълва Годишната програма за управление и разпореждане с 

имотите – общинска собственост за 2022 година в част ІІ /ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ 

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

/Учредяване безвъзмездно право на ползване/, със следния имот: 

 - Поземлен имот с идентификатор 72624.614.2423 по КККР на град Добрич, 

находящ се на ул. „Отец Паисий“ №16, с площ 3452,00 кв. м, ведно с масивна 

двуетажна сграда с идентификатор 72624.614.2423.1 по КККР на град Добрич със 

застроена площ 943,00 кв. м, за дейност с нестопанска цел, читалищни, образователни, 

здравни, социални, хуманитарни и спортни дейности. 

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

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

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

за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от сграда с идентификатор 

72624.614.2423.1 по КККР на град Добрич, находяща се на ул. „Отец Паисий“ №16 с 

площ 181,55 кв. м (три кабинета, коридор, сервизни помещения, и санитарни 

помещения), на Сдружение „НИЕ 2020“, ЕИК: 206056246, седалище и адрес на 

управление: град Добрич 9300, бул. „Трети март“, бл. 41, вх. В, ет. 3, ап. 9, с 

председател Камелия Пенчева Тодорова, за срок – 10 (десет) години. 

Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост АОС №5626 от 11.03.2022 

година. 

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

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:       (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 32/29 март 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 32 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 март 2022 година 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на договор №82 от 23.03.2007 г., за предоставяне на концесия 

върху имот, публична общинска собственост: „Сладкарница“, находящ се в АЕМО „Стария 

Добрич“, град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 32 – 2: 

 Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА, чл. 40, ал. 

2, т. 1 ЗК, чл. 146, ал. 2 ЗК, чл. 148, ал. 1 и ал. 2 ЗК и чл. 20, ал. 1, буква “е” от договор за 

предоставяне на концесия №82 от 23.03.2007 г., §5, ал. 1 и ал. 2 от ПЗР на ЗК и искане с наш вх. 

рег. индекс №94Д-00-186 от 01.03.2022 г. от концесионера „ЕИ ВИ ДЖИ“ ЕООД , гр. Добрич: 

 1. Приема предложение с наш вх. рег. индекс №94Д-00-186 от 01.03.2022 г. от 

концесионера „ЕИ ВИ ДЖИ“ ЕООД, гр. Добрич, представлявано от Димчо Атанасов Димов, за 

прекратяване по взаимно съгласие на договор №82 от 23.03.2007 г. за предоставяне на концесия 

върху имот, публична общинска собственост: „Сладкарница“, находящ се в АЕМО „Стария 

Добрич“, град Добрич, поради критично ниски обороти през последните две години. 

 2. Прекратява по взаимно съгласие договор №82 от 23.03.2007 г. за предоставяне на 

концесия върху имот, публична общинска собственост: „Сладкарница“, находящ се в АЕМО 

„Стария Добрич“, град Добрич, с концесионер „ЕИ ВИ ДЖИ“ ЕООД, гр. Добрич, 

представлявано от Димчо Атанасов Димов, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. 

„Г. Желязков“ №13А, гр. Добрич, ЕИК 200619015, считано от 20.04.2022 г. Да се подготви и 

подпише двустранно споразумение за прекратяване на концесионния договор. 

 3. След изпълнение на т. 2 от настоящото решение: Задържа сумата в размер на 317,88 

лв. с ДДС, представляваща дължимата част от концесионното заплащане за шестнадесетата 

година по договор (от 23.03.2022 г. до 20.04.2022 г. вкл. – датата на прекратяване на договора, 

т.е. 29 дни) от внесената гаранция по сметка на Община град Добрич в размер на 2 202,00 лв., 

като остатъкът от 1 884,12 лв. да се върне на концесионера по посочена от него сметка. 

 Сумата от 317,88 лв., да се прехвърли от набирателната сметка на Общината в сметка 

„Приходи от концесии”, за покриване на дължимата част от годишното концесионно плащане 

за шестнадесетата година по договор. 

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

на концесията. 

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

по изпълнението на настоящото решение.  

  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 32/29 март 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 32 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 март 2022 година 

 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна 

общинска собственост на ул. „Ивайло“ №27 на Сдружение „Интеретно в полза на 

обществото, образование, култура и регионално развитие в България и Европа – 

Добрич Бг“. 

 

 

 

След обсъжданията, с 22 гласа „ЗА”, 2 гласа „ПРОТИВ” и 8 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” докладната записка относно Предложение за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост на ул. 

„Ивайло“ №27 на Сдружение „Интеретно в полза на обществото, образование, култура 

и регионално развитие в България и Европа – Добрич Бг“ НЕ БЕ ПРИЕТА. 

 

 

 

 

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

           (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 32/29 март 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 32 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 март 2022 година 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Промяна предназначението на част от жилищния фонд за настаняване под наем на 

граждани с установени жилищни нужди и определянето им като жилища от фонд 

резервен по реда на НРУУЖНННУРЖОЖФ на Община град Добрич, приета с Решение 

№24-4 от 19.09.2017г. на Общински съвет град Добрич, изм. и дом. с Решение №22-

1/25.05.2021г. на Общински съвет град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 32 – 4: 

 І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от ЗОС, и чл. 3, ал. 2  

и ал. 3 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за 

настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен 

фонд на Община град Добрич, Общински съвет град Добрич променя 

предназначението на долуизброените жилища, съобразно потребностите на общината: 

 От жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди 

в резервни, следните: 

- Апартамент 803, ет. 8, бл. 1, Студентско общежитие, с полезна площ 53,8 кв. м, 

представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.606.1133.1 по КК 

на гр. Добрич. Акт за общинска собственост № 4071/02.07.2008 г. – на цялата сграда;  

- Апартамент 805, ет. 8, бл. 1, Студентско общежитие, с полезна площ 54,8 кв. м, 

представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.606.1133.1 по КК 

на гр. Добрич. Акт за общинска собственост № 4071/02.07.2008 г. – на цялата сграда;  

- Апартамент 22, ет. 2, вх. А, бл. 2, Студентско общежитие, с полезна площ 55,6 кв. м, 

представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.606.1131.11 по КК 

на гр. Добрич. Акт за общинска собственост № 1630/05.09.2001 г. – на цялата сграда; 

- Апартамент 23, ет. 2, вх. А, бл. 2, Студентско общежитие, с полезна площ 55,6 кв. м, 

представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.606.1131.11 по КК 

на гр. Добрич. Акт за общинска собственост № 1630/05.09.2001 г. – на цялата сграда.  

 ІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич 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 32/29 март 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 32 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 март 2022 година 

 

 

ПО ПЕТА 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 – кабинети 233 и 234. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 32 – 5: 

  

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

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

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

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

собственост, както следва: 

 - кабинет №233 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ 

№5 с площ 15,70 кв. м, с начална тръжна цена 158,41 лева на месец и 20% ДДС, за 

лекарски кабинет. 

 - кабинет №234 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ 

№5 с площ 15,50 кв. м, с начална тръжна цена 156,40 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.   

           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 32/29 март 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 32 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 март 2022 година 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.622.4358 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Добрич, находящ се на ул. „Цар Симеон“ №32.  

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 32 – 6: 

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

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

2022 година в част ІІ. Обхват и съдържание на програмата, т. 7. Прекратяване на съсобственост 

със следния имот: 

 - УПИ IV- 4358 в кв. 98, предвиден „за жилищно строителство” по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на 

град Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 г. на Общински съвет град Добрич, 

РУП, одобрен със Заповед №1086/03.08.2021 г. на Кмета на Община град Добрич, идентичен с ПИ 

72624.622.4358 по КККР на град Добрич, одобрени със Заповед №РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД 

на АГКК, целият с площ 374.00 кв. м, от които 14.00 кв. м – общинска собственост. 

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

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

НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и 

„ПЛАНЕТ БИЛДИНГ“ ЕООД, ЕИК:203448110, представлявано от управителя Юлиян Енев 

Петков, в ПИ 72624.622.4358 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, две, точка, четири, 

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

Заповед №РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение, засягащо поземления 

имот от 02.03.2022 г., идентичен с УПИ IV-4358 в кв. 98, предвиден „за жилищно строителство” 

по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, приет и одобрен с Решение №38-3/31.01.2006 г. на 

Общински съвет град Добрич, РУП, одобрен със Заповед №1086/03.08.2021 г. на Кмета на Община 

град Добрич, находящ се на ул. „Цар Симеон“ №32, чрез продажба на частта на Общината, а 

именно: дворно място с площ 14.00 (четиринадесет) кв. м, представляващо 14/374 (четиринадесет 

от триста седемдесет и четири) кв. м в идеални части от Поземления имот, актувано с акт за частна 

общинска собственост АОС №5625/25.02.2022 г., вписан под номер №121, Том IV, вх. рег. номер 

№1547/01.03.2022 г. в Служба по вписванията град Добрич, за сумата от 2 970.00 (две хиляди 

деветстотин и седемдесет) лева, без включен ДДС, или 212.14 лв./кв. м.  

 Данъчната оценка на общинската част от имота е 485.10 (четиристотин осемдесет и пет и 

0.10) лева.  

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

 

   ПОИМЕННО 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 32/29 март 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 32 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 март 2022 година 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.902.49 по КККР на град 

Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 32 – 7: 

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

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

общинска собственост за 2022 година в част ІІ. Обхват и съдържание на програмата, т. 7. 

Прекратяване на съсобственост със следния имот: 

 - ПИ 72624.902.49 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, две, точка, 

четири, девет) 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 

24.02.2022 г., находящ се в местността „Гаази баба“, целият с площ 1 264,00 кв. м, от 

които 64,00 кв. м – общинска собственост. 

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

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

съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Красимир 

Здравков Койчев в ПИ 72624.902.49 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, две, 

точка, четири, девет) 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 

24.02.2022 г., находящ се в местността „Гаази баба“, целият с площ 1264,00 кв. м, с трайно 

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

продажба на частта на Общината от 64,00 (шестдесет и четири) кв. м, представляваща 

64/1264 (шестдесет и четири от хиляда двеста шестдесет и четири) кв. м в идеални части 

от Поземления имот, актувана с АОС №5621/18.02.2022 година, вписан под №26, т. ІV, вх. 

рег. №1375/23.02.2022 г. в Службата по вписванията град Добрич, за сумата от 1 629,00 

(хиляда шестстотин двадесет и девет) лева. 

          Данъчната оценка на общинската част от имота е 21,70 (двадесет и един и 0,70) лева. 

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

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа: (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 32/29 март 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 32 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 март 2022 година 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с  идентификатор 72624.902.360 

по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич (земеделска земя), находящ се в 

м. „Гаази Баба”. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 32 – 8: 

 

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

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

собственост за 2022 г. в част II. Обхват и съдържание на програмата, т. 7 Прекратяване на 

съсобственост със следния имот: 

 - Поземлен имот с идентификатор 72624.902.360 по КККР на град Добрич, с трайно 

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

местността „Гаази Баба”, целият с площ 946.00 кв. м, от които 96.00 кв. м – общинска собственост. 

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

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

НРПУРОИ,  дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Ивайло 

Димитров Иванов в ПИ 72624.902.360 (седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, две, точка, 

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

Заповед №РД-18-15 от 12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение, засягащо поземления 

имот е от 13.12.2021 г., целият с площ 946.00 кв. м, с трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята 4, номер по предходен план №216 

(527-В), находящ се в м. „Гаази баба“ чрез продажба на частта на Общината, а именно: земеделска 

земя с площ 96.00 (деветдесет и шест) кв. м, представляваща 96/946 (деветдесет и шест от 

деветстотин четиридесет и шест) кв. м в идеални части от Поземления имот, актувана с акт за 

частна общинска собственост АОС №5597/04.11.2021 г., вписан под номер №113, Том XXVI, вх. 

рег. номер №9463/04.11.2021 г. в Служба по вписванията град Добрич, за сумата от 2 264.00 (две 

хиляди двеста шестдесет и четири) лева., или 23.58 лв/кв. м. 

 Прехвърлянето на правото на собственост върху земеделска земя представлява освободена 

доставка по смисъла на чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност.  

          Данъчната оценка на общинската част от имота е 32.60 (тридесет и два и 0.60) лева.  

 3. 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 32/29 март 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 32 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 март 2022 година 

 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за продажба на общински жилища – апартаменти. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 32 – 9: 

 

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

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

собственост за 2022 г., като в част ⅠⅠ. Обхват и Съдържание на програмата се допълва в т. 

6.3 Продажба на жилищни имоти – апартаменти  със следните жилища: 

                  

                 т. 180 жк „Балик“ бл. 44, вх. А, ет. 3, ап. 11 

                 т. 181 ул. „Дунав“ бл. 24, вх. Д, ет. 8, ап. 23 

                 т. 182 жк „Дружба“ бл. 31, вх. Г, ет. 8, ап. 22 

                 т. 183 жк „Балик“ бл. 4, вх. Б, ет. 2, ап. 7 

 

 ⅠⅠ. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 47, 

ал. 1, т. 3 от ЗОС и чл. 46, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда и условията за установяване на 

жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от 

общинския жилищен фонд, дава съгласие за продажба на следните общински жилища – 

апартаменти: 

  

 1. АПАРТАМЕНТ № 11 (единадесет), със застроена площ 68,30 (шестдесет и осем 

цяло и тридесет стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и 

балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 

№72624.618.239.6.11 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, осем, точка, две, 

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

№РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с 2,100% (две цяло  

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

идентификатор 72624.618.239.6, равняващи се на 8,34 (осем цяло тридесет и четири 

стотни) кв. м; 2,100% (две цяло и сто хилядни процента) от 434,64 кв. м отстъпено право 

на строеж, равняващи се на 9,13 (девет цяло и тринадесет стотни) кв. м, изба №11 с площ 

2,74 (две цяло седемдесет и четири стотни) кв. м, находящ се на адрес: град Добрич, жк 

„Балик“ бл. 44, вх. А, ет. 3 на Анифе Хайридин Яшар, за сумата от 47 191 (четиридесет и 

седем хиляди сто деветдесет и един) лева без ДДС.  

 Данъчна оценка на апартамента: 11 688,70 (единадесет хиляди шестстотин 

осемдесет и осем  и 0,70 ) лева.  



 2. АПАРТАМЕНТ № 23 (двадесет и три), 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 

№72624.614.3229.1.161 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, четири, точка, 

три, две, две, девет, точка, едно, точка, едно, шест, едно) по КККР на град Добрич 
одобрена със Заповед №РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 

ведно с Кич 0.00352 от общите части на сградата с идентификатор 72624.614.3229.1 

представляващи 3,82 (три цяло осемдесет и две стотни) кв. м, изба №11 с площ 2,51 (две 

цяло петдесет и една стотни) кв. м, находящ се на адрес: град Добрич, ул. „Дунав“, бл. 24, 

вх. Д, ет. 8 на Марийка Йорданова Василева за сумата от 31 339 (тридесет и една хиляди 

триста тридесет и девет) лева, без ДДС.  

 Данъчна оценка на апартамента: 9 594,10 (девет хиляди петстотин деветдесет и 

четири и 0,10) лева. 

  

 3. АПАРТАМЕНТ № 19 (деветнадесет), със застроена площ 82,95 (осемдесет и две 

цяло деветдесет и пет стотни) кв. м, състоящ се от три стаи, кухня, сервизно помещение и 

балкони, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

№72624.615.3234.1.112 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, пет, точка, три, 

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

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

0.00961 от общите части на сградата с идентификатор 72624.615.3234.1, представляващи 

8,54 (осем цяло петдесет и четири стотни) кв. м, изба №1 с площ 3,16 (три цяло и 

шестнадесет стотни) кв. м, находящ се на адрес: град Добрич, жк „Дружба“, бл. 14, вх. Б, 

ет. 7 на Живка Енчева Манова за сумата от 59 550 (петдесет и девет хиляди петстотин и 

петдесет) лева, без ДДС.  

 Данъчна оценка на апартамента: 18 453,30 (осемнадесет хиляди четиристотин 

петдесет и три и 0,30) лева. 

 

 4. АПАРТАМЕНТ № 22 (двадесет и две), със застроена площ 46,30 (четиридесет и 

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

представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №72624.615.3629.1.91 

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

едно, точка, девет, едно) по КККР на град Добрич одобрена със Заповед №РД-18-

15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение от 26.01.2022 

г., ведно с 0,649% (нула цяло шестстотин четиридесет и девет хилядни процента) от 

725,68 кв. м в ид. части от общите части на сградата с идентификатор 72624.615.3629.1, 

равняващи се на 4,71 (четири цяло седемдесет и една стотни) кв. м, 0,649% (нула цяло 

шестстотин четиридесет и девет хилядни процента) от 849,86 кв. м отстъпено право на 

строеж, равняващи се на 5,52 (пет цяло петдесет и две стотни) кв. м, изба №21 с площ 2,85 

(две цяло осемдесет и пет стотни) кв. м, находящ се на адрес: град Добрич, жк „Дружба“, 

бл. 31, вх. Г, ет. 8, ап. 22 на Светла Димитрова Славова за сумата от 32 612 (тридесет и две 

хиляди шестстотин и дванадесет) лева, без ДДС.  

 Данъчна оценка на апартамента: 9 956,80 (девет хиляди деветстотин петдесет и 

шест и 0,80) лева. 

 

 5. АПАРТАМЕНТ № 7 (седем), със застроена площ 49,69 (четиридесет и девет 

цяло шестдесет и девет стотни) кв. м, състоящ се от eдна стая, кухня, сервизно помещение 

и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

№72624.619.213.7.38 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, две, 

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



№РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с Кич 0.01593 от 

общите части на сградата с идентификатор 72624.619.213.7, представляващи 6,75 (шест 

цяло осемдесет и пет стотни) кв. м и отстъпено право на строеж – 7.00 (седем) кв. м, изба 

№26 с площ 2,76 (две цяло седемдесет и шест стотни) кв. м, находящ се на адрес: град 

Добрич, жк „Балик“, бл. 4, вх. Б, ет. 2 на Серихан Сабриева Алиш за сумата от 33 037 

(тридесет и три хиляди тридесет и седем) лева, без ДДС.  

 Данъчна оценка на апартамента: 8 220,80 (осем хиляди двеста и двадесет и 0,80) 

лева. 

 

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

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

нови са освободена доставка от ДДС. 

 

 След продажбата на общински жилища – апартаменти, Община град Добрич следва 

да отпише тяхната балансова стойност. 

 

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

действия. 

 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 32/29 март 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 32 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 март 2022 година 

 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

Закона за общинската собственост. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 32 – 10: 

 

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

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

общинска собственост за 2022 година в част ІІ. Обхват и съдържание на програмата, т. 6 

Продажба на общински имоти, подточка 6.1. Продажба на урегулирани поземлени 

имоти със следните имоти: 

 

- 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, идентичен с Поземлен имот с идентификатор 

72624.615.9059 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 

14.02.2022 г., с площ 2 809, 00 кв. м. 

 

- УПИ ХVІІІ в кв. 94, предвиден за „жилищно строителство“ по Кадастрален и ПРЗ 

на жк „Север 3“ на град Добрич, одобрен със Заповед №187/22.03.1999 г., ПУП-ПРЗ, 

одобрен със Заповед №1701/16.12.2011 г. на Кмета на община град Добрич, идентичен с 

Поземлен имот с идентификатор 72624.605.1003 по Кадастралната карта и кадастралните 

регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, 

последно изменение от 30.08.2012 г., с площ 504, 00 (петстотин и четири) кв. м. 

 

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

ал. 1 от ЗОС и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публичен търг с 

тайно наддаване и одобрява предложената начална тръжна цена на следните 

недвижими имоти: 

 

- Поземлен имот с идентификатор 72624.615.9059 (седем, две, шест, две, четири, 

точка, шест, едно, пет, точка, девет, нула, пет, девет) 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 14.02.2022 г., с площ 2 809,00 (две хиляди 

осемстотин и девет) 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, находящ се на ул. „Суха 

река“ в град Добрич, актуван с АОС №5620/11.02.2022 г., вписан под №87, том ІІІ, вх. рег. 

№1063/14.02.2022 г. в Службата по вписванията град Добрич и начална тръжна цена: 

644 800,00 (шестстотин четиридесет и четири хиляди и осемстотин) лева, без включен 

ДДС. 

Данъчната оценка на имота е 56 882,30 (петдесет и шест хиляди осемстотин 

осемдесет и два и 0,30) лева.  

 

- Поземлен имот с идентификатор 72624.605.1003 по Кадастралната карта и 

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

ИД на АГКК, последно изменение от 30.08.2012 г., с площ 504,00 (петстотин и четири) кв. 

м, идентичен с УПИ ХVІІІ в кв. 94, предвиден за „жилищно строителство“ по Кадастрален 

и ПРЗ на жк „Север 3“ на град Добрич, одобрен със Заповед №187/22.03.1999 г., ПУП-

ПРЗ, одобрен със Заповед №1701/16.12.2011 г. на Кмета на община град Добрич, находящ 

се ул. „Калиакра“, актуван с АОС №4845/13.07.2012 г., вписан под №192, том ХVІ, вх. рег. 

№7532/13.07.2012 г. в Службата по вписванията град Добрич и начална тръжна цена: 

35 561,00 (тридесет и пет хиляди петстотин шестдесет и един) лева, без включен ДДС. 

Данъчната оценка на имота е 9 185,40 (девет хиляди сто осемдесет и пет и 0,40) 

лева.  

 

3. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева. 

 

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

 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

 „ЗА“ - 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) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 32/29 март 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 32 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 март 2022 година 

 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община град 

Добрич за 2022 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 32 – 11: 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а (2) от 

Закона за народните читалища приема Годишна програма за развитие на читалищната 

дейност  в Община град Добрич за 2022 година. 

 

 

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 32/29 март 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 32 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 март 2022 година 

 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Поставяне на паметна плоча на фасадата на СУ „Св. св. Кирил и Методий“. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 32 – 12: 

 

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

чл. 62, ал. 8 от ЗУТ: 

 1. Дава съгласие за поставяне на паметна плоча на фасадата на СУ „Св. св. Кирил и 

Методий“ – сграда /ПИ/ с идентификатор 72624.607.804.1, разположена в УПИ 23, кв. 

1246 по ПУП – ПРЗ на жк „Север 2“ в гр. Добрич, с адрес: гр. Добрич, ул. „Велико 

Търново“ №2, със следния текст: 

 

„Йосиф Стоянчев  

 

Виден учител и общественик,  

основал през 1872 г. в Хаджиоглу Пазарджик /Добрич/ 

Първото класно училище с наследник 

СУ „Св.св. Кирил и Методий“ 

 

2. Възлага на кмета на Община град Добрич да извърши последващи действия по 

изпълнение на Решението. 

 

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 32/29 март 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 32 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 март 2022 година 

 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА 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 32 – 13: 

 

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 – Физиотерапевтично 

оборудване, включващо:  

 Апарат за пресотерапия и лимфен дренаж; 

 Апарат за обучение в ходене и подобряване на подвижността на ставите на 

долните крайници – бягаща пътека; 

 Апарат за активна мобилизация на раменната става; 

 Апарат за раздвижване на глезенна става. 

Обща стойност за закупуването на горепосочените активи е в размер до 16 000 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“ - 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 32/29 март 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 32 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 март 2022 година 

 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

„Диагностично-консултативен център – I Добрич” ЕООД, ЕИК: 124140855. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 32 – 14: 

 

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

ТЗ, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните 

предприятия, чл. 69, ал. 2 от Правилника за Прилагане на Закона за публичните 

предприятия и съгласно чл. 11, ал. 2, чл. 12 и Приложение №1 от Наредбата за условията и 

реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски 

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

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

дейност, Общински съвет град Добрич: 

 

 

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

„Диагностично-консултативен център – I Добрич” ЕООД град  Добрич, с ЕИК: 124140855. 

 

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

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

Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация 

Швейцария:  

 2.1 Да са физически лица, които притежават образователно-квалификационна 

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

и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна 

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

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

от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт; 

 2.2 Да имат най – малко 5 години трудов стаж като лекар, съответно лекар по 

дентална медицина, или икономист; 

 2.3 Да не са поставени под запрещение;  

 2.4 Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;  

 2.5 Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;  

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

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

неудовлетворени кредитори;  



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

съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години 

преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;  

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

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

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

контрол на същото публично предприятие;  

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

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество, да не са членове на политически кабинет, кмет, зам-кмет или секретар на 

община;  

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

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

ограничена отговорност;  

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

публично предприятие;  

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

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

дейността на дружеството; 

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

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

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

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

заведения.  

 

 3.Определя необходимите документи за участие в конкурса:  

 3.1 Заявление за участие в конкурса – свободен текст;  

 3.2 Мотивационно писмо; 

 3.3 СV /Автобиография/; 

 3.4 Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование и 

квалификация. 

 3.5 Документ, удостоверяващ придобит професионален опит (трудова книжка, 

служебна книжка, осигурителна книжка и др.);  

 3.6 Декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска 

дейност;  

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

заемали длъжността. 

  

 4. Определя критериите за оценка на бизнес-програмите на кандидатите:  

 4.1 Степен на реална приложимост на бизнес-програмата – оценена, съгласно Карта 

за оценка – Образец №3 към Приложение №1 от Наредба за условията и реда за 

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

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

сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност;  

 4.2 Съответствие на бизнес-програмата с целите на бизнес-задачата на дружеството; 

 4.3 Съответствие на бизнес-програмата с нормативната уредба. 

 

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

 Председател: Заместник-кмет на Община град Добрич 

 Секретар: Служител от Общинска администрация 

и членове:     

 Общински съветник – д-р Георги Желев  



 Общински съветник – д-р Ивайло Петев 

 Правоспособен юрист от Общинска администрация. 

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

издава заповед, в която определя поименния състав на комисията. 

 

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

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

на Община град Добрич.  

 

 7. Документите на кандидатите за участие в конкурса се приемат в 15-дневен срок 

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

 

 8. Конкурсът за избор на управител на търговското дружество да се проведе на три 

етапа: 

 - Проверка на съответствието на представените документи с предварително 

обявените изисквания; 

 - Представяне от кандидатите на бизнес-програма на търговското дружество за 

целия срок на договора за управление, изготвена в съответствие с бизнес-задачата и 

стратегията за развитие на дружеството; 

 - Интервю с кандидатите. 

 

 9. Назначава д-р Мариян Иванов Ананиев за временен управител на „Диагностично-

консултативен център – I Добрич”  ЕООД град  Добрич, с ЕИК: 124140855, считано от 

18.06.2022 г. до приключване на конкурса за избор на управител на дружеството и 

вписването му като Управител в Търговския регистър. 

 

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

действия. 

           

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала! 

Снел преписа:   

    (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 32/29 март 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 32 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 март 2022 година 

 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Даване на съгласие за кандидатстване на Община град Добрич пред фонд „Социална 

закрила” с проектно предложение „Подобряване условията на живот на децата и 

младежите с увреждания от Комплекс за социални услуги град Добрич“ и осигуряване на 

съфинансиране по проекта.   

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 32 – 15: 

 

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

връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация: 

 

 1. Дава съгласие Община град Добрич да кандидатства с проектно предложение 

„Подобряване условията на живот на децата и младежите с увреждания от Комплекс за 

социални услуги град Добрич“ пред Фонд „Социална закрила” към Министерството на 

труда и социалната политика. 

 2. Поема ангажимент за осигуряване на необходимото съфинансиране в размер на  

12,01% от общата стойност на проекта – 4317,64 лв. 

 3.Възлага на Кмета да подготви и внесе проектно предложение, окомплектовано с 

изискуемите документи, съгласно правилата на Фонд „Социална закрила”. 

 4. Възлага на Кмета последващите, съгласно закона, действия. 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 32/29 март 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 32 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 март 2022 година 

 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Програма и план за действие на Община град Добрич за изпълнение на 

националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета. 

  

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 32 – 16: 

 

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

местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 40, ал. 3 от Закона 

за защита на животните: 

 

 1. Приема Програма и план на действие на Община град Добрич за изпълнение на 

националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета. 

 

 

 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) 



Приложение №1 

 

 

ПРОГРАМА 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА 

ГРАД ДОБРИЧ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА 

ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА 

БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА 

 

 

 
 



 

 

Програма и план за действие на Община град Добрич за изпълнение 

на националната програма за овладяване популацията на 

безстопанствени кучета 
 

 

 
СЪДЪРЖАНИЕ 

 

 
1. ВЪВЕДЕНИЕ И НОРМАТИВНА УРЕДБА 

2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

3. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИТУАЦИЯ   

4. МЕТОДИ И МЕРКИ НА ПРОГРАМАТА  

5.  ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ  

6. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА НАПРЕДЪКА 

7. НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА И РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА  

8. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.ВЪВЕДЕНИЕ И НОРМАТИВНА УРЕДБА 

 

Настоящата програма и планът за действие към нея са разработени в съответствие с чл. 40 от Закона за 

защита на животните (ЗЗЖ- обн. ДВ бр.13 от 08.02.2008 г.) и във връзка с изискванията на Наредба №4 от 1 

Февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на 

финансиране и отчетност, както и разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Срокът на 

програмата е до приемане на нова общинска програма или до обявяване постигането на целите на 

Националната програма. 

 

При набелязване на конкретните мерки в настоящата програма са взети под внимание препоръките и 

изискванията на: 

- Закона за защита на животните; 

- Закона за ветеринарномедицинската дейност; 

- Световната здравна организация; 

- Европейската конвенция за защита на животните; 

- Наредба №41/10.12.2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или 

предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни; 

- Наредба №39/01.12.2008 г. за условията за отглеждане на животни компаньони, съобразени с 

техните физиологически и поведенчески особенности; 

- Наредба №4 от 1 Февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за 

процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност; 

- Наредба за отглеждане на кучета, за овладяване на популацията на безстопанствени животни на 

територията на Община град Добрич и организация на работа и условия на отглеждане на кучета 

в общински приют за безстопанствени животни. 

 

Проблемът с безстопанствените кучета на територията на Община град Добрич е сериозен за 

обществото и има многостранни измерения – здравни, социално-битови, икономически и екологични. 

Овладяването на популацията на безстопанствените кучета е научно обосновано регулиране, което 

позволява осъществяване на контрол и намаляване на броя им до минимум.  

Популацията на безстопанствените кучета се състои от изоставени, изгубени, родени на улицата и 

домашни кучета, оставени на обществени места без надзор, които водят до рискове за населението, като се 

създава опасност от пренасяне на заразни и паразитни болести, нападения, ухапвания и предизвикване на 

пътнотранспортни произшествия, замърсяване на околната среда. Безстопанствените кучета създават 

дискомфорт, провокиран от шума и предизвикват страх сред гражданите.  

Причините за наличието на безстопанствени кучета са от различен характер. 

Едни от тях, свързани с обществеността, са липсата на популяризация на проблема с 

безстопанствените кучета и рисковете, които крие той, недостатъчната информираност на населението 

относно задълженията им при отглеждането на домашни кучета, ненасърчаване на отговорното отглеждане 

на кучетата и тяхната кастрация, слаба активност при осиновяването им от приюти.    

Други са свързани с поведението на собствениците на домашни кучета и  включват безотговорно 

придобиване, отглеждане, размножаване и разпространение, безнадзорно извеждане и оставяне без контрол. 

Основен проблем е притеснението за сигурността на населението, в резултат на което гражданите използват 

кучета за охрана – на стопански постройки, на жилища, на производствени обекти. В една част от случаите, 

когато отпадне нуждата от охрана, собствениците изоставят кучетата. В други случай се касае за недобре 

преценени възможности за отглеждане на домашни любимци, които се пускат на улицата. В голямата си част 

тези собственици не изпълняват своите задължения при отглеждане на домашните кучета, като не са ги 

предоставяли на регистриран ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика за 

издаване на паспорт, ваксинация, обезпаразитяване и регистрация, чрез поставяне на инжектируем 

транспондер и въвеждане на данните в Интегрираната информационна система на Българската агенция по 

безопасност на храните (БАБХ). Това е едно от основните задължения на собствениците при отглеждане на 

домашните кучета, което те не изпълняват. 

Друга група причини е свързана с дейността на развъдниците на кучета и се състои в извършване на 

нерегламентирана продажба и затруднения от различен характер при осъществяването на контрол върху 

търговията и развъдната дейност с кучета.  

Аспект на проблема с безстопанствените кучета е тяхното физиологично състояние, като същите 

страдат от болести, глад и студ, и биват измъчвани, малтретирани и дори убивани от граждани. Налице е 

недостатъчна грижа и нехуманно отношение към тях. 



Принципите, на които се основава програмата са, постигане на здравословна среда за гражданите на 

град  Добрич, подобряване хуманното отношение към животните, както и управление и намаляване на 

популацията от безстопанствени кучета по ефективен начин чрез масова кастрация. 

 

2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 

1. Проследяване популацията на домашните и безстопанствените кучета и котки.  

2. Редуциране броя на безстопанствените кучета до трайно намаляване на популацията и поетапното 

изтегляне на животните в приюти. 

3. Намаляване на рисковете от разпространение на зоонози и гарантиране на безопасността на 

градската среда. 

4. Увеличаване на отговорността и културата на хората отглеждащи кучета и насърчаване на тяхната 

кастрация и регистрация.   

5. Съдействие при прилагането на механизми за ефективен контрол на отглеждането, развъждането и 

търговията с кучета, предвидени в българското законодателство.  

6. Установяване на устойчиви практики за осиновяване на безстопанствени животни от ОПБЖ град 

Добрич. 

 

3. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИТУАЦИЯ 

 

1. Данни за популацията и резултати от прилагането на програмата. 

Определянето на точния брой на безстопанствените кучета е задължително условие при планирането и 

провеждането на всички мерки и програми за намаляване на тяхната популация. Установяването на техния 

брой по райони и идентифицирането на най-рисковите територии е важно за това, къде трябва да бъдат 

насочени усилията приоритетно. На територията на Община град Добрич не е извършвано официално 

преброяване на бездомните животни, което е необходимо и предвидено да се извършва по Националната 

програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета, веднъж на всеки две години в периода 

март-юни или септември-ноември.  

От месец юни 2010 г. на територията на Община град Добрич функционира Общински приют за 

безстопанствени животни, работещ по изпълнение на програмата за контрол и овладяване на популацията. 

Освен него има и регистриран приют на СНЦ „Обич за обич”. По-голяма част от популацията на 

безстопанствени животни е обхваната, като същите са кастрирани, ваксинирани, обезпаразитени и 

маркирани. Въпреки дейността на двата приюта в рамките на предходните години не е констатирано 

значително намаляване на популацията, а по-скоро задържане на едно ниво с лек спад, като се полагат 

усилия да не се позволява увеличаването й. 

Проблемът с безстопанствените кучета продължава да бъде сериозен и с многостранни измерения – 

хуманномедицински, ветеринарномедицински, социално-битови, икономически и екологични. Към 

настоящия момент предприетите мерки не могат да доведат до очаквания /бърз/ от обществото резултат. 

Причините за това са много и разнообразни, като големия брой безстопанствени кучета, които са налични на 

улицата, непрекъснатия поток от изоставени кучета - домашни любимци, и липсата на  приюти в съседни 

общини. 

През последната година на територията на Община град Добрич възниква и проблема с бездомните 

котки. Тяхната популация значително се увеличава и налага адекватни мерки за овладяването й. 

 

2. Причини за наличието на безстопанствени кучета. 

Основна причина за увеличаващата се популация на безстопанствени кучета е липсата на контрол над 

кучетата – домашни любимци, по отношение на тяхното размножаване, както и размножаването на техните 

потомци, които вече са на улицата. Безотговорното отношение на хората към поколението на своето куче – 

домашен любимец, допускане на безконтролно размножаване и изоставяне на кучетата – пазачи по 

строежите е предпоставка за увеличаване популацията на безстопанствени кучета. Имайки предвид, че 

кучето достига полова зрялост на 6-8 месечна възраст, ражда 2 пъти годишно средно от 4 до 8 кученца става 

ясно, че само няколко изоставени кучета – домашни любимци са в състояние за кратко време бързо да 

увеличат броя на безстопанствените кучета. Ако не се вземат навременни мерки броят им нараства, докато 

достигне определен максимум в зависимост от капацитета на задържане на средата. Стопаните на кучета – 

домашни любимци не осъзнават, че ако тяхното женско куче има поколение от определен брой малки, то 

отговорността по изхранването им, отглеждането и намирането на нов дом и стопанин е тяхна грижа и това 

не е лека задача. Така на „входа” на популацията от безстопанствени кучета стоят изоставените от 

собствениците си кучета и тяхното нежелано потомство. Популацията се попълва и от изгубени или избягали 

кучета – домашни любимци, родените на улицата животни особено в крайните квартали и кварталите с 

ромско население.  

Все по-често на територията на Община град Добрич се наблюдава миграция и изоставяне на домашни 

любимци от съседни общини. Много често се наблюдава изхвърляне на животни от леки автомобили, 

оставени кашони с кученца по улиците на територията на Общината, сходна е ситуацията и с котките. 



Изоставените животни са реално голяма част от безстопанствените кучета и котки, които оказвайки се 

на улицата се превръщат в източник на нови поколения безстопанствени животни. 

Друга не по-малко значима причина за наличието на безстопанствени кучета, е достъпността им до 

контейнерите за битови отпадъци, както и оставянето на хранителни продукти, хранителни отпадъци, 

животинска храна и др. извън съдовете за смет. 

Описаните по-горе причини формират общата картина на популацията от безстопанствени кучета, 

която при неефективни мерки се поддържа максимална, според естествените природни закони. Установено е, 

че съществува определен максимален брой животни, живеещи на дадена територия, който се регулира от 

наличното количество храна, вода и подходящи убежища срещу климатичните условия или от други 

животни – т. нар. „капацитет на задържане”. Броят на отделните индивиди на тази площ може да варира, но 

размерът на популацията остава относително постоянен, тъй като на „входа” той се регулира от 

новородените малки кученца и изоставените животни, а на „изхода” – от напусналите популацията бездомни 

поради естествена смърт, намиране на втори дом, настаняване в приюти и евтаназия.  

Отделни граждани и жителите на различни квартали създават различни пречки при работата на екипа 

на ОПБЖ, при залавяне на кучета – укриват кучетата и ги пускат отново на улицата след оттегляне на екипа, 

създават конфликтни ситуации с екипа по време на залавяне на кучетата, не спазват правилата за влизане и 

присъствие в приюта за кучета  и др. 

С цел регламентиране на правилата и на основание чл. 44, ал. 1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 178 и чл. 133 от Закона за ветеринарномедицинската дейност 

и Закона за защита на животните, беше подготвена и приета с решение №8-2 от 29.05.2012г. на Общински 

съвет Наредба за отглеждане на кучета, за овладяване на популацията на безстопанствени животни на 

територията на Община град Добрич и организация на работа и условия на отглеждане на кучета в общински 

приют за безстопанствени животни. 

Контролът по спазване на Наредбата се осъществява от длъжностни лица на Община град Добрич, 

упълномощени от Кмета и от полицейски служители на ОД на МВР.  

 

            3. Проблеми и слабости в дейността на ОПБЖ град Добрич. 

Приютът разполага с един екип за залавяне на бездомни животни. Транспортното средство е силно 

амортизирано и много често подлежи на ремонт, като през това време не могат да се обработват подадените 

сигнали. Недостатъчния капацитет на приюта, ограничава броя на заловените кучета, които могат да бъдат 

настанени в приют.  

 

            4. Регистрация на домашни любимци. 

По данни на Дирекция „Местни данъци и такси” (МДТ) на територията на Общината са 

регистрирани кучета - домашни любимци, както следва: 

 

2009 г. - 18 2014 г. - 24 2019 г. - 88 

2010 г. - 59 2015 г. - 40          2020 г. - 23 

2011 г. - 36 2016 г. – 31         2021 г. - 106 

2012 г. - 79 2017 г. - 110 

2013 г.– 120 2018 г. – 54  

   

            5. Проблеми свързани с безстопанствените кучета. 

 

 Риск за хората 
 Безстопанствените кучета създават риск от ухапване и застрашават живота и здравето на 

хората; 

 Безстопанствените кучета са преносители на болести, опасни за човека – бяс, ехинококоза 

(кучешка тения), бруцелоза, микроспория, демодекоза и др.; 

 Създават дискомфорт на гражданите като шум, замърсяване на градската среда и възможност 

за възникване на пътно-транспортни произшествия. 

 

 Риск за безстопанствените кучета 

 Тежкото положение на безстопанствените кучета травмира хората, които обичат животните; 

 Кучетата страдат от различни болести, глад и студ. Много от безстопанствените кучета са 

обект на посегателство и тормоз от страна на граждани. 

 

3. МЕТОДИ И МЕРКИ НА ПРОГРАМАТА 

 
Подходът за овладяване популацията на безстопанствените кучета, заложен в Закона за защита на 

животните, включва тяхното залавяне, кастрация и връщане по местата на залавянето им, чиято цел е да спре 

цикличния процес по запълване на освободените места. Кастрирането на кучетата и връщането им по 



местата, от които са заловени няма да позволи освобождаване на ниши, защото ще са запълнени с животни, 

които не се възпроизвеждат, т.е. ще се блокира раждаемостта.  

Действащото законодателство от своя страна насърчава кастрацията на домашните кучета като 

техните собственици са освободени от „такса за притежаване на куче”, съгласно разпоредбите на Закона за 

ветеринарномедицинската дейност.    

Националната програма въвежда масова кастрация, което включва кастрация на такъв брой животни, 

който ще доведе до постигане на ниво не по-ниско от 50% кастрирани животни от общата популация на 

безстопанствените кучета в рамките на първите 12 месеца от изпълнението на Програмата и поддържане на 

ниво над 70% за следващите години от изпълнението й.  

 

            1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация, трайна маркировка и връщане по места на 

неагресивни и здрави безстопанствени кучета. 

Във връзка с изпълнението на чл. 40-56 от Закона за защита на животните се налагат регламентирани 

методи:  

 Дейността се извършва от служителите на ОПБЖ град Добрич, съгласно правилник за 

работа на приюта, утвърден от Кмета на Община Добрич и Наредба за отглеждане на кучета, 

за овладяване на популацията на безстопанствени животни на територията на Община град 

Добрич и организация на работа и условия на отглеждане на кучета в общински приют за 

безстопанствени животни; 

 Залавянето на безстопанствени животни се допуска по начин и при условия, които 

гарантират здравето им и с минимално страдание, от лица със специфична квалификация, 

инструктирани от ветеринарен лекар; 

 Транспортирането до приюта на заловените кучета се извършва със специално оборудвани и 

обозначени превозни средства; 

 Членовете на екипите за залавяне на безстопанствени животни трябва да са преминали курс 

за обучение за защита и хуманно отношение към животните; 

 Кучетата настанени в приюта се обезпаразитяват вътрешно и външно, кастрират се, 

ваксинират се против бяс и след маркиране с номерирани ушни марки се връщат по местата 

на обитаване;  

 Ветеринарномедицинските дейности се извършват от ветеринарни лекари, 

осъществяващи практика в регистрирани ветеринарномедицински заведения, 

като се осигурява престой от минимум 24 часа за следоперативно 

възстановяване на кучетата.  
 Не се допуска връщането на безстопанствени кучета в дворове на детски ясли и градини, 

училища, болници и в близост до площадки за игра на деца, автомагистрали и летища;  

 Приюта поддържа регистър на обработените безстопанствени животни и ежемесечно 

изпраща справки до Община град Добрич за извършената работа; 

 Обработват се сигнали на граждани или организации подадени по телефона, писмено, по 

електронната поща, виртуалната приемна, като се записват имената на гражданина или 

организацията и данни за обратна връзка /телефон, адрес/; 

 Извършва се проверка за съответния сигнал, като приоритетно /в рамките на 24 часа/ се 

обработват сигнали за инциденти с ухапване на човек; 

 При сигнал за агресивно поведение на куче се извършва проверка от общината с участието 

на регистрирани/официални ветеринарни лекари. В случай, че сигналът за агресивно 

поведение на куче е подаден от организации за защита на животните, последните също 

може да участват в проверката. 

 При нанесени телесни повреди или признаци на агресия кучетата се настаняват и оставят в 

ОПБЖ град Добрич за доживотно отглеждане или се вземат мерки съгласно чл. 179 ал. 3 т. 4 

от ЗВМД; 

 Тази дейност продължава до блокиране на раждаемостта на бездомните кучета на 

територията на Община град Добрич и следва поетапно настаняване на животните в 

приюти; 

 В изпълнението на програмата могат да се включат неправителствени организации за защита 

на животните, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

Желаещи да участват в програмата трябва да разполагат с изградени приюти, с 

регистрирани стационарни или мобилни амбулатории, съгласно ЗЗЖ в съответствие с глава 

VІІ, раздел VІІ от ЗВМД. 

            2. Придобиване/осиновяване на безстопанствени кучета. 

 При желание от страна на гражданите с улеснена законова процедура и безвъзмездно се 

извършва осиновяване на кастрираните кучета; 



 Регистрацията, официалната идентификация чрез поставяне на инжектируем транспондер и 

ветеринарномедицинската помощ на безстопанствените животни се осъществява от 

ветеринарната амбулаторията към приюта. 

            3.  Евтаназия на неизлечимо болни и агресивни безстопанствени кучета. 

 За неизлечимо болните животни, в напреднала фаза на болестта с необратими патологични 

изменения, причиняващи им болка и страдание, ветирнарният лекар предприема мерки съгласно чл. 45 т. 8 

от ЗЗЖ в съответствие с глава VІІ, раздел VІІ от ЗВМД. 

4. Ветеринарно информационна система (ВетИС)  
 В съответствие с разпоредбата по чл. 20, ал. 1 от Наредба №4/01.02.2021 г.,  

управителите на ветеринарномедицинските заведения представят в ОДБХ гр. Добрич 

списък с идентификационните номера на кастрираните, обезпаразитените, ваксинираните, 

идентифицирани и въведени във ВетИС безстопанствени кучета в срок до 15 декември на 

текущата година. След проверка във ВетИС за съответствие на данните със списъка ОДБХ 

гр.Добрич изготвя справка за идентифицирани и въведени във ВетИС безстопанствени 

кучета и заедно със списъка я предоставя на Община гр. Добрич 
              5.  Контрол върху отглеждането на домашни кучета.  

 Контролът по спазване на ЗВМД, ЗЗЖ и Общинската наредба се осъществява от длъжностни 

лица на Община град Добрич, упълномощени от Кмета и от полицейски служители на ОД на МВР на 

територията  на Община град Добрич. 

6. Мерки за контрол върху развъдниците, търговията на кучета, пазарите за животни, 

зоомагазините и собствениците на кучета, отглеждани като компаньони 

В Република България има законова забрана за търговия с кучета от нерегистрирани обекти. 

Въпреки това, на лице е голямо по обем нерегламентирано размножаване, нелегален внос и търговия на 

кучета. Тази дейност ощетява не само обществото чрез постоянното „захранване“ на популацията от 

безстопанствени кучета, но и държавата чрез несъбраните данъци. Нерегламентираното развъждане и внос се 

извършват без надлежния ветеринарномедицински контрол и представляват опасност за здравето на хората и 

животните на територията на Република България.  

Особено голям проблем през последните години е осъществяването на търговия и подаряване на 

кучета чрез интернет-сайтовете. Тази дейност все повече се разширява, поради липсата на регистрация, което 

от своя страна лишава компетентните органи от възможността да осъществяват контрол и да налагат 

санкции. С това се задълбочава ситуацията с нарастване на броя на безстопанствените кучета. Поради тази 

причина е необходимо активизиране на обществената намеса и повишаване информираността на гражданите 

за изпълнение на задълженията и контрола в тази област.  За ограничаване на подобен тип дейности би 

спомогнало своевременното уведомяване на  Областните дирекции по безопасност на храните, като лицата, 

които подаряват или придобиват кучета следва да предоставят данни за новия собственик и за самото куче 

(име, пол, дата на раждане, паспорт, извършени ваксинации, данни за родителите на кучето). 

За справяне с проблема е необходимо познаване на действащото законодателство, както и 

подзаконовата нормативна база в тази област. Основни актове са Закона за ветеринарномедицинската 

дейност, Закона за защита на животните, Наредба №41 от 2008 г. за изискванията към обекти, в които се 

отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за 

животни, Наредба №39 от 2008 г. за условията за отглеждане на животни компаньони, съобразени с техните 

физиологически и поведенчески особености и други. 

а) Право да осъществяват развъждане и търговия на кучета имат лицата, чиито обекти са 

регистрирани по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.  

б) Търговия с кучета се осъществява само в развъдници и зоомагазини регистрирани по реда на чл. 

137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.   

в) Контролът върху  развъдниците, зоомагазините и пазарите за животни се извършва съгласно чл. 

59, ал. 1 от ЗЗЖ и чл. 7, ал. 1 от ЗВМД. 

7. Провеждане на информационни и образователни кампании за гражданите и служителите на 

Община град Добрич. 

За активизиране на обществеността във връзка с овладяване популацията на безстопанствени кучета 

се извършват информационни кампании, организирани от Община град Добрич. Същите целят задълбочено 

запознаване с проблема, с действащата нормативна база и насърчаване на гражданската активност. Само чрез 

намеса от страна на обществото могат да се постигнат добри резултати. Информираността ще спомогне 

гражданите да регистрират своите домашни кучета, да предпочетат тяхната кастрация, да не извършват 

нерегламентирана търговия, при подаряване да уведомяват компетентните органи, за да могат да осъществят 

контрол. Следва да се засили обществената намеса, като всеки гражданин, който забележи нарушение и 

неспазване на изискванията да сигнализира своевременно държавните органи, които да осъществят своите 

правомощия и да предприемат необходимите мерки. Чрез засилване на контрола в тази област, чрез 

адекватни мерки и налагане на санкции могат да се постигнат задоволителни резултати за справяне с 

проблема. 



Кампаниите включват: 

ючително за разясняване на обществеността за ползата от мерките по 
Програмата и нейното прилагане;  

 

 

връщането по места на безстопанствените животни, като се 
запълват градските ниши с кучета, които са ваксинирани и не се възпроизвеждат;  

 

 

набиране на доброволци, които да подпомагат ежедневните грижи за кучетата и други 
дейности в приютите;  

 

8.Други мерки за подобряване на дейността  

 Ново транспортно средство за ОПБЖ, съобразно изискванията на Наредба №4/01.02.2021 г.; 

  Повишаване на квалификацията на административния и техническия персонал на ОПБЖ град 

Добрич; 

  Разработване/актуализиране на вътрешни Правила за работа на приюта;  

  Ежемесечни публични отчети за дейността му; 

  Предприемане на мерки за минимизиране на конфликтите с представители на някои неправителствени 

организации и граждани при залавянето на кучетата; 

 Повишаване ефективността на работата по подадени от гражданите сигнали. 

 

5. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ 

 

Дейности по цел №1 

 
1.1. Преброяване на популацията на безстопанствените животни. 

Преброяването започва с уведомление от министъра на земеделието, храните и горите до кметовете на 

общини със заложен в него срок. Кметовете на общини издават заповед за извършване на преброяването. 

Същото се извършва от представители на общината, организации за защита на животните или от други 

юридически лица, при спазване на принципа за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от 

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. В 

преброяването не могат да се включват участниците в дейностите по Програмата, извършващи кастрация и 

обработка на кучетата. 

При преброяването се отчита всяко куче, намиращо се на обществено място без видимо присъствие на 

собственик. 

Преброяването се извършва по методика като задължително се отчита приблизителната възраст, пол, 

видимото здравословно състояние и наличието или липсата на видима маркировка за извършена кастрация. 

(Примерна методика е посочена в Националната програма за овладяване на безстопанствените кучета на 

територията на Република България) 

След извършване на преброяването се съставя протокол, който се изпраща в съответната община и 

Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). Областната дирекция обобщава данните от 

протоколите и ги изпраща в Българската агенция по безопасност на храните, която изготвя доклад и го 

публикува на интернет-страницата си. Същият доклад се изпраща в Министерството на земеделието, храните 

и горите. 

 

1.2.Осъществяване на целенасочени кастрационни кампании в „рискови“ райони- периферията на града 

и районите с преобладаващо ромско население. 

1.3.Съдействие на органите на реда за осъществяване на дейността. 

1.4.Създаване на електронна информационна база данни за обработените безстопанствени кучета. 

1.5.Изработване на съвместни програми със съседни общини за синхронизиране на дейностите и 

изпълнение на кастрационни програми на територията на цялата област. 

1.6.Разширяване капацитета на съществуващия общински приют с цел изтегляне на животните от 

улицата и обособяване на подходящи условия за настаняване на котки. 

1.7.Взаимодействие между СНЦ „Обич за обич” и други сродни организации. 

 

Дейности по цел №2  



 

2.1.Увеличаване интензивността на профилактичните действия (ваксинации, обезпаразитяване). 

2.2.Обособяване на допълнителни места за свободно разхождане на домашни любимци. 

 

Дейности по цел №3  

 

3.1.Увеличаване броя на регистрираните кучета – домашни любимци, чрез участието и помощта на 

лицензираните ветеринарни лекари и ОДБХ. 

3.2.Повишаване на контрола върху местата за разходка на домашните любимци чрез контролните 

органи. 

     3.3.Създаване на системен подход за информиране и образоване на гражданите от всички възрастови 

групи по отношение на отговорното отглеждане на домашни любимци, необходимостта от регистрация и 

повишаване събираемостта на таксите за кучета домашни любимци и стимулиране на кастрацията им. 

 

Дейности по цел №4  

 

4.1. Създаване на ефективен механизъм (поддържане на актуална интернет страница, 

публикации в медиите, организиране на събития с участие на животни от приюта за популяризиране на 

дейността му и т.н), за повишаване броя на осиновените от граждани безстопанствени животни; 

4.2. Кампании по стимулиране кастрацията и обезпаразитяване на дворни и домашни кучета и 

тяхната регистрация; 

 

Дейности по цел №5  

 

5.1. Съдействие при прилагането на механизми за ефективен контрол на отглеждането, развъждането 

и търговията с кучета, предвидени в българското законодателство 

 

Дейности по цел №6 

 

6.1. Участие в предстоящото сдружение/асоциация на общинските приюти за безстопанствени 

животни в страната, периодично провеждане на работни срещи, работа по съвместни проекти и инициативи.   

 

6.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА НАПРЕДЪКА 

 

1. Краткосрочни и дългосрочни резултати. 

 Повишаване безопасността на селищната среда; 

 Подобряване на регистрацията и повишаване на събираемостта на таксите за кучета-домашни 

любимци, като стимулирането на кастрацията им ще спомогне за трайно решаване на проблема и 

овладяването на потока на нежелани животни от дома към улицата; 

 Мониторинг върху популацията на безстопанствени кучета; 

 Намаляване на социалното напрежение. 

 

2. Индикатори за отчитане на изпълнението. 

 

1. Брой на безстопанствени кучета:   

- заловени; 

- маркирани; 

- кастрирани;  

- ваксинирани; 

- обезпаразитени; 

- настанени в приюти; 

- върнати по места (под надзор на лица, организации за защита на животните или община); 

- осиновени; 

- евтаназирани; 

- умрели. 

2. Брой на домашни кучета: 

- регистрирани; 

- кастрирани.  

3. Брой извършени проверки, както и: 

- подадени сигнали, молби и жалби; 

- констатирани нарушения; 

- дадени предписания; 

-съставени актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления. 



 

 

 

 

5. НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА И РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА  

 

Източниците на финансиране и обезпечаване на Програмата за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община град Добрич и Плана за действие, съгласно чл. 40 б от 

ЗЗЖ са:  

 държавния бюджет;  

 общинския бюджет;  

 дарения от физически и юридически лица;  

 международни програми и проекти. 

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА 

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА 

ТЕРИТОРИЯТА  

НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

 

 

МЕРКИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА 

ЧРЕЗ КАСТРАЦИЯ 

№ Мерки Срок на 

изпълнение 

Източници на 

финансиране 

Очакван резултат Изпълнител 

1.1 Преброяване и оценка на 

безстопанствените кучета 

на територията на 

община град Добрич 

Веднъж на две 

години след 

уведомяване от 

МЗХГ 

Община град 

Добрич 

 

Възможност за точна 

преценка промяната в 

популацията на 

безстопанствените 

кучета като критерий за 

успеваемост на мерките 

по програмата. 

Община град 

Добрич 

 

 

1.2 
Залавяне на 

безстопанствени животни 

и извършване на 

кастрация, 

обезпаразитяване, 

ваксинация и 

идентификация  

От жилищните квартали; 

От рискови зони 

(територии с наличие на 

свръхпопулация от 

безстопанствени 

животни). 

Постоянен 
Община 

град Добрич 

 

Намаляване на 

популацията на 

безстопанствени кучета 

до края на 2022 г. с 50%, 

а до края на 2024г. – с 

95% (Съгласно 

националната програма)  

Община град 

Добрич  

ОПБЖ 

1.3 
Повторни ваксинации и 

обезпаразитяване на 

обработените 

безстопанствените кучета 

от ОПБЖ. 

Постоянен Община град 

Добрич 

Намаляване на риска от 

заболявания 

Община град 

Добрич 

ОПБЖ 



1.4 Идентифициране  

чрез поставяне на 

инжектируем 

транспондер на всички 

кучета на изход от 

приюта – одомашнени.  

Постоянен Община град 

Добрич 

Възможност за 

проследяване и контрол 

върху собствениците, по 

отношение на 

изоставянето на 

одомашените животните 

ОПБЖ 

1.5 Поддържане и при 

необходимост 

разширяване 

функционалността на 

регистър за 

постъпващите и 

обработени в ОПБЖ 

безстопанствени животни 

по реда на чл. 126 от 

Наредба №41 от 

10.12.2008 г. 

Постоянен  Община град 

Добрич 

Коректно и бързо 

документиране на 

необходимата 

информация за 

безстопанствените 

животни от техния улов 

до следващите 

ветеринарни 

манипулации, данни за 

изхода на животните от 

амбулаторията; 

поставената 

идентификация и пр. 

ОПБЖ 

1.6 Мотивирани 

предложения за промени 

в национални и местни 

нормативи, уреждащи 

въпросите, свързани с 

овладяване популацията 

на безстопанствените 

кучета и котки, и 

контрола върху 

декларирането, 

регистрирането, 

идентифицирането, 

отглеждането на 

домашни кучета и котки. 

При нормативна и 

фактическа 

необходимост 

Община град 

Добрич/ 

ОПБЖ 

/НСОРБ/ 

ОДБХ/ НПО 

Синхронизиране на 

всички нормативи, които 

уреждат материята. 

Община град 

Добрич/ОПБ

Ж /НСОРБ/ 

ОДБХ/ НПО 

1.7 Участие в предстоящото 

сдружение/асоциация на 

общинските приюти за 

безстопанствени животни 

в страната, периодично 

провеждане на работни 

срещи, работа по 

съвместни проекти и 

инициативи.  

 

Постоянен Община град 

Добрич 

Обмяна на опит и добри 

практики. Организиране 

и провеждане на 

съвместни инициативи.  

Участие в изготвяне на 

предложения за промени 

в националното 

законодателство, 

уреждащи въпросите, 

свързани с овладяване 

популацията на 

безстопанствените 

кучета и котки, и 

контрола върху 

домашните кучета и 

котки 

Община град 

Добрич/ 

ОПБЖ 

1.8 Поетапна подмяна на 

контейнерите за ТБО с 

друг тип, по-трудно 

достъпни за 

безстопанствените 

животни. 

Постоянен Община град 

Добрич 

Ограничаване на 

популацията на 

безстопанствените 

животни 

Община град 

Добрич 

  

2.УВЕЛИЧАВАНЕ КАПАЦИТЕТА И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ 

ОБЩИНСКИ ПРИЮТ. 



2.1 Ремонт и поддръжка на 

сгради, съоръжения, 

автомобили, 

стопанисвани от ОПБЖ 

Осигуряване на ново 

ветеринарно оборудване, 

техника, автомобили, 

консумативи, 

медикаменти и т.н. 

2022-2026г. 
Община град 

Добрич 
Създаване на условия, 

отговарящи на 

нормативните 

изисквания към обектите 

за настаняване и 

обработване на 

безстопанствени кучета. 

Община град 

Добрич 

2.2 
Разширяване на броя 

места в ОПБЖ. 

2022-2026г. 

 

 

Община град 

Добрич 
Намаляване на 

популацията на 

безстопанствени кучета и 

риска от инциденти с 

кучета 

Община град 

Добрич  

2.3 Създаване и поддържане 

на електронен регистър 

на придобитите 

безстопанствени кучета 

от приюти, общинска 

собственост или други. 

Постоянен Община град 

Добрич 

Контрол върху дейността 

по обработване на 

безстопанствените 

кучета от приютите и 

кастрационните центрове 

на територията на 

община град Добрич 

Община град 

Добрич 

ОПБЖ  

2.4 Организиране и 

провеждане на кампании 

за намиране на 

осиновители за кучетата, 

настанени в приют.  

Постоянен Община град 

Добрич 

Намиране на дом и 

реални осиновители за 

всяко от настанените в 

приюта безстопанствени 

кучета.  

Община град 

Добрич 

ОПБЖ , 

СНЦ, НПО 

3.МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ РАЗВЪДНИЦИТЕ, ТЪРГОВЦИТЕ НА КУЧЕТА, 

ПАЗАРИТЕ ЗА ЖИВОТНИ, ЗООМАГАЗИНИТЕ И СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КУЧЕТА, 

ОТГЛЕЖДАНИ КАТО КОМПАНЬОНИ 

3.1 Поддържане на общински 

електронен регистър за 

административна 

регистрация на домашни 

кучета, съгласно Наредба 

за придобиване, 

притежаване и отглеждане 

на животни домашни 

любимци (кучета и котки) 

на територията на община 

град Добрич  

Постоянен без 

финансиран

е 

Контрол върху 

регистрацията на 

домашни кучета 

Община град 

Добрич  

ОПБЖ 

3.2 Кампании по стимулиране 

кастрацията и 

обезпаразитяване на 

дворни и домашни кучета и 

тяхната регистрация. 

Постоянен 
Община 

град 

Добрич 

 

Стимулиране 

собствениците на 

домашни кучета да 

ограничат 

раждаемостта на 

своите животни и 

недопускане 

създаване на 

нежелано потомство  

Община град 

Добрич 

ОДБХ/БВС/ НПО  

 

3.3 Системен, ефективен 

контрол по ЗВМД, ЗМДТ, 

ЗЗЖ и Наредбата на 

собственици на домашни 

кучетата.  

постоянен Без 

финасиране 

Осъществяване на 

контрол от органите 

на местната власт  

Община град 

Добрич  

3.4 Провеждане на курс за 

обучение на 

упълномощените за 

осъществяване на контрол 

общински служители, 

включително работещите в 

Ежегодно и 

при 

необходимост  

 

Община 

град 

Добрич 

Повишаване 

компетентността на 

служителите, 

упълномощени да 

осъществяват контрол 

и налагат санкции.  

 

Община град 

Добрич  

ОПБЖ 



ОПБЖ по:  

-запознаване с 

характерните особености 

на животните,  

- адекватна реакция при 

работа и проблеми с 

животни и техните 

собственици-нарушители 

на нормативни правила,  

- решаване на проблемни 

ситуации 

 

3.5 Осъществяване на контрол 

върху дейността на 

развъдници за кучета и 

зоомагазините на 

територията на Община 

Добрич, по отношение 

продажбата на кучета и 

котки и воденето на 

отчетна документация.  

   
ОДБХ 

 
4.ДРУГИ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ 

4.1 Провеждане на образователни 

кампании  

 

Постоянен 
Община град 

Добрич 

 

Повишаване интереса на 

децата към животните и 

грижата за тях.  

Запознаване на 

подрастващите с 

хуманното отношение 

към животните и 

отговорността ни към 

обществото.  

Община град 

Добрич 

ОПБЖ 

4.2 Издаване и разпространение 

на информационни брошури, 

листовки, учебни помагала и 

други материали.  

 

Постоянен 
Община град 

Добрич 

 

Популяризиране на 

дейността на ОПБЖ. 

Провокиране желанието 

на гражданите да 

одомашнят бездомно 

куче. Запознаване на 

заинтересованите с 

биологичните особености 

и нуждите на кучето, с 

ползите от извършване на 

манипулациите 

кастрация, 

обезпаразитяване и 

ваксинация и пр.  

Община град 

Добрич 

ОПБЖ 

4.3 Организиране и провеждане 

на одомашнителни кампании 

за намиране на осиновители 

за кучетата, настанени в 

приют.  

Постоянен 
Община град 

Добрич 

 

Намиране на дом и реални 

осиновители за всяко от 

настанените в приюта 

безстопанствени кучета.  

Община град 

Добрич 

ОПБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 32/29 март 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 32 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 март 2022 година 

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

„Комуналстрой“ в разделите „Предмет на дейност“ и „Структура на предприятието“ 

(Приложение А „Организационно-управленска структура“ и Приложение Б „Числен 

състав“). 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 32 – 17: 

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

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

Закона за общинската собственост и на основание чл. 79 от АПК:  

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

ОП „Комуналстрой“ в разделите „Предмет на дейност“ и „Структура на предприятието“, 

като: 

 1.1.  Изменя разпоредбата на чл. 2 от Правилника, както следва: 

Чл. 2. Предметът на дейност на Общинското предприятие е: 

 Изграждане, поддържане и ремонт на общинската инфраструктура. Изграждане 

възстановяване и аварийно поддържане на улично осветление. Извозване на 

производствени и битови отпадъци. Почистване на микросметища, канавки, линейни 

оттоци и шахти. Извършване на услуги със строителна техника и автовишка. Полагане на 

хоризонтална пътна маркировка и вертикална пътна сигнализация. Монтиране, 

поддържане и ремонт на рекламни пана и табели.  

 Строително монтажни работи свързани с изпълнението на строителната програма 

на Общината за „Ниско строителство”. Изграждане, поддържане и ремонт на светофарни и 

звукови уредби. Експлоатация и поддръжка на Площадка за разделно събиране на 

отпадъци от домакинствата. 

 1.2.  Изменя визираните в чл. 12 от Правилника Приложение А „Организационно-

управленска структура“ и Приложение Б „Числен състав“. 

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

закона действия по изпълнение на решението. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:    

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 32/29 март 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 32 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 март 2022 година 

 

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

град Добрич, с обхват ПИ 72624.2.997 по КККР на град Добрич. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 32 – 18: 

 

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

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

 

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

(ОУПО) град Добрич, с обхват ПИ 72624.2.997 по КККР на град Добрич, находящ се в 

местност „Лозя Богдан“, от територия „ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ – ТРАЙНИ 

НАСАЖДЕНИЯ“ в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ВИЛЕН ОТДИХ – Ов“, с устройствени 

параметри H ≤ 7,00 м, Пл. застр. ≤ 40% и Кинт ≤ 0,8, Пл. озел. ≥ 50% и начин на 

застрояване – свободно. 

  

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

Закона действия. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 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 32/29 март 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 32 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 март 2022 година 

 

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

град Добрич, с обхват ПИ 72624.134.78 по КККР на град Добрич. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 32 – 19: 

 

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

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

 

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

(ОУПО) град Добрич, с обхват ПИ 72624.134.78 по КККР на град Добрич, находящ се по 

западната периферия на кв. Рилци, от територия „ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ – ТРАЙНИ 

НАСАЖДЕНИЯ” в зона „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ 

ДЕЙНОСТИ“ – „Пп“, с предвидено ново, свободно застрояване, при следните 

устройствени показатели: H ≤ 15 м, Пл. застр. ≤ 40% и Кинт ≤ 2,0, Пл.озел. ≥ 20%. 

 

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

Закона действия.  

 

 

 ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 26; „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 32/29 март 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 32 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 март 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Актуализация на данни и вземане на решение за развитието на инвестиционен проект „Нов 

облик на Централен пазар град Добрич и прилежащата му територия“. 

 

 

 

 

След обсъжданията, с 5 гласа „ЗА”, 7 гласа „ПРОТИВ” и 19 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” докладната записка относно Актуализация на данни и вземане на 

решение за развитието на инвестиционен проект „Нов облик на Централен пазар град 

Добрич и прилежащата му територия“ НЕ БЕ ПРИЕТА. 

 

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Велка Тонева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

    (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 32/29 март 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 32 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 март 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА 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 72624.171.5, 72624.123.805 и 72624.174.58 в землището на град Добрич 

за обект: „Електрозахранване 20kV, на „Складова база“. Кабелна линия 20kV. БКТП 1 х 

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

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 32 – 21: 

 

 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 72624.171.5, 72624.123.805 и 72624.174.58 в землището на 

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

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

Добрич“. 

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

Закона действия. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:       

    (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 32/29 март 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 32 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 март 2022 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

Община (ОУПО) град Добрич, за ПИ 72624.608.1860, отреден за УПИ X-„за ОДО“, кв. 

1124, ЖК „Север 1“, град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 32 – 22: 

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

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

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

град Добрич, за ПИ 72624.608.1860, отреден за УПИ X – „за ОДО“, кв. 1124, ЖК „Север 

1“, град Добрич, за промяна от зона „Оо – УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНООБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ“ в зона „Жг – ЖИЛИЩНА 

УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ВИСОКОЕТАЖНО ЗАСТРОЯВАНЕ (над 15 м)“;  

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

 Изработеното ЧИ да бъде представено в един оригинал и едно копие на хартиен 

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

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

да съдържа и файл във формат PDF.  

 II. Дава съгласие на „БГ СТРОЙ 98“ ООД, в качеството им на заинтересовано лице, 

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

(ОУПО) град Добрич, за ПИ 72624.608.1860, отреден за УПИ X – „за ОДО“, кв. 1124, ЖК 

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

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

Закона действия. 
 

 ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 24; „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 32/29 март 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 32 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 март 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 72624.2.754, 

местност „Лозя Богдан“ в землището на град Добрич. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 32 – 23: 

 

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

 

 I. На основание чл. 124 от ЗУТ, разрешава изработването на Частично изменение 

(ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич, за ПИ 72624.2.754, 

местност „Лозя Богдан“ в землището на град Добрич, на основание чл. 134, ал. 1, т. 1, във 

връзка с чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, за промяна отреждането му от „ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ – 

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ – „Сст” в УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ВИЛЕН ОТДИХ – „Ов“. 

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

  

 Изработеното ЧИ да бъде представено в един оригинал и едно копие на хартиен 

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

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

да съдържа и файл във формат PDF.  

 

 II. Дава съгласие на Бирджан Бениамин Халит, в качеството му на заинтересовано 

лице, да изработи и процедира Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на 

Община (ОУПО) град Добрич, за ПИ 72624.2.754, местност „Лозя Богдан“ в землището на 

град Добрич.  

 

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

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

72624.2.754, местност „Лозя Богдан“ в землището на град Добрич, за промяна 

предназначението на земеделската земя в „за Жилищно строителство”, с предвидено ново, 

свободно застрояване, указано в ограничителни линии на 5 м от границата към пътя и на 

отстояние от вътрешните имотни граници, с устройствени показатели: Пл. застр ≤ 40%, Н 

≤ 7 м, Кинт ≤ 0,8 и Пл. озел. ≥ 50%, съгласно коригираната скица-предложение  

  

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

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



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

да съдържа и файл във формат PDF.  

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

 Да се представят становища от „Електроразпределение – Север” АД, клон град 

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

 

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

Закона действия. 

   

 

ГЛАСУВАЛИ: 

 „ЗА“ - 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 32/29 март 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 32 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 март 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 72624.443.84 – 

урбанизирана територия „за Стадион“ в землището на град Добрич. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 32 – 24: 

 

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

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

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

град Добрич, за ПИ 72624.443.84 – урбанизирана територия „за Стадион“ в землището на 

град Добрич, за промяна отреждането му от зона ТЕРЕНИ ЗА СПОРТ – „Са“ в 

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

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

 Изработеното ЧИ да бъде представено в един оригинал и едно копие на хартиен 

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

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

да съдържа и файл във формат PDF.  

 II. Дава съгласие на „ДОБРИЧКИ ХИПОДРУМ“ ЕООД, в качеството им на 

заинтересовано лице, да изработят и процедират Частично изменение (ЧИ) на Общ 

устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич, за ПИ 72624.443.84 – урбанизирана 

територия „за Стадион“ в землището на град Добрич, за своя сметка. 

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

Закона действия.   

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:       

     (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 32/29 март 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 32 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 март 2022 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

на ПИ 72624.903.19, местност „Гаази баба” в землището на град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 32 – 25: 

 

 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 72624.903.19, 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 

72624.903.19, 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 32/29 март 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 32 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 март 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

на ПИ 72624.905.343, местност „Гаази баба” в землището на град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 32 – 26: 

 

 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 72624.905.343, 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 на югоизток, на по 

3,00 м от границите към пътя на изток и северозапад 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 

72624.905.343, 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 32/29 март 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 32 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 март 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

на ПИ 72624.902.224, местност „Гаази баба” в землището на град Добрич. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 32 – 27: 

 

 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 72624.902.224, местност „Гаази баба” в землището на град Добрич, за 

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

застрояване с ограничителни линии на по 5,00 м от границите към път на югоизток и 

северозапад 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 

72624.902.224, 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 32/29 март 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 32 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 март 2022 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

на ПИ 72624.904.114, местност „Гаази баба” в землището на град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 32 – 28: 

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

124а, ал. 1 от ЗУТ:  

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

(ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.114, местност „Гаази баба” в землището на град Добрич, за 

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

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

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

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

по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ.  

 Предложението е в съответствие с действащия ОУПО град Добрич – ПИ 

72624.904.114, 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 32/29 март 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 32 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 март 2022 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

на ПИ 72624.447.458 в землището на град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 32 – 29: 

 

 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 72624.447.458 в землището на град Добрич, за промяна на 

предназначението му „за Обществено обслужване“, с ново, свободно застрояване с 

ограничителни линии на 25,00 м от пътното платно от изток, на по 4,00 м от границите на 

имота от север и юг, на 5,00 м от дъното на имота на запад и при следните устройствени 

показатели: Пл. застр ≤ 80%, Н ≤ 15 м, Кинт ≤ 2,0 и Пл. озел. ≥ 20%, съгласно 

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

 Предложението е в съответствие с действащия ОУПО град Добрич – ПИ 

72624.447.458, по действащата КК, попада В НОВИТЕ СТРОИТЕЛНИ ГРАНИЦИ на 

града, в СМЕСЕНА МНОГОФУНКЦИОНАЛАНА ЗОНА (ЖИЛИЩНИ И ОБСЛУЖВАЩИ 

ДЕЙНОСТИ) –„Смф2“.  

 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 и проект за пътна връзка, съгласуван с 

Агенция пътна инфраструктура. 

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

Закона действия.  

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 20; „ПРОТИВ“ - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 12. 

 

 

 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 32/29 март 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 32 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 март 2022 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

регулация (ПУП-ПР) за УПИ IV, УПИ V и УПИ VII, кв. 735, ЖК „Добротица“, град 

Добрич. 

  

 

 

 

 

След обсъжданията докладната записка БЕ ОТТЕГЛЕНА от вносителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 32/29 март 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 32 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 март 2022 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2021 г. на План за 

интегрирано развитие на Община град Добрич – 2021 – 2027 година. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 32 – 31: 

 

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 24, т. 4 и във връзка с чл. 23 от 

Закона за регионалното развитие, и чл. 72 от Правилника за прилагане на Закона за 

регионалното развитие Общински съвет град Добрич: 

 

 1. Oдобрява годишния доклад за наблюдение на изпълнението през 2021 г. на Плана 

за интегрирано развитие на Община град Добрич за периода 2021 – 2027 г. (съгласно 

Приложение №1). 

  

 2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме последващите съгласно 

Закона действия.  

    

 

ГЛАСУВАЛИ: 

 „ЗА“ - 28; „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 32/29 март 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 32 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 март 2022 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Необходимост от съфинансиране (собствен финансов принос) по проект №279 

Повишаване на енергийната ефективност и редуциране на отделяните вредни емисии от 

сградата на Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 година“ в гр. Добрич, финансиран 

от Национален доверителен екофонд (НДЕФ). 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 32 – 32: 

 

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

Община град Добрич да съфинансира дейностите по проект №279 Повишаване на 

енергийната ефективност и редуциране на отделяните вредни емисии от сградата на 

Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 година“, както следва: 

 1. Стойност за съфинансиране на строително – ремонтните работи до: 402 751,47 лв. 

с ДДС; 

 2. Стойност за упражняване на строителни надзор по време на изпълнение на СМР 

до: 18 041,27 лв. с ДДС; 

 3. Стойност за упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на 

обекта в размер на:  21 600,00 лв. с ДДС. 

 II. Възлага на Кмета последващите, съгласно закона, действия. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

 „ЗА“ - 25; „ПРОТИВ“ - 3; „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 32/29 март 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 32 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 март 2022 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отчет на Програмата за развитие на туризма в Община град Добрич през 2021 година и 

приемане на Програма за развитие на туризма в Община град Добрич за 2022 година. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 32 – 33: 

 

 1. На  основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, т. 1 от Закона 

за туризма приема отчет за 2021 година, съгласно Приложение 1; 

 

 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 12, т. 1 от Закона за туризма 

приема Програма за развитие на туризма на територията на община град Добрич за 2022 

година, съгласно Приложение 2 и финансов ресурс в Бюджет 2022 на Община град Добрич 

в размер на 51 912 лева. При преизпълнение на плана от приходите от туристическия 

данък средствата да се използват за изработване на указателни табели, показващи 

туристическите обекти в Община град Добрич. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

 „ЗА“ - 23; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 6. 

 

 

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:       

    (Йоанна Койчева) 



                                                                                                             Приложение №1 

                                                                                                                           

 

ОТЧЕТ 

НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

2021 ГОДИНА 

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

    Програмата за развитие на туризма на територията на Община град Добрич е част от 

Плана за интегрирано развитие на Община град Добрич 2021 - 2027.  Приета е с Решение 

№  18 - 2/23 февруари 2021 година на Общински съвет с  бюджет за 2021 в размер на  47 

042 лева. Постъпилите суми в бюджета на Община град Добрич през 2021 год. от 

туристически данък  са  33 713.00 лв. Обявената пандемична обстановка в страната и 

наложените ограничения доведоха до значително намаляване броя на нощувките в местата 

за настаняване, респективно  постъпленията от туристически данък. 

 

ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА: 

 

1. Организиране  на  събития  и  мероприятия  с  местно  и национално значение,  

които допринасят за развитие на туризма. 

 

    1.1.Европейски младежки поп – рок конкурс „Сарандев”. 

    Младежки конкурс „Сарандев“ се проведе през периода 14.07.2021г. до 16.07.2021г. под 

мотото „Не на наркотиците, не на страха, да спасим природата, да спасим човечеството“. 

Традиционно организатор е Общински младежки център „Захари Стоянов“ - Добрич.   В 

конкурсната програма се включиха 52 младежи в три възрастови групи от 3 държави – 

България,  Казахстан и Украйна. Професионално жури с международно участие с 

председател Хайгошод Агасян определи победителите в различните възрастови групи. 

Гран При на конкурса получи представителя на България – Димитрина Германова.   

  

    1.2. Рок концерт “September Sun Rock Fest“ 

     В периода 03 - 05.09.2021 год. в зоната на скейт – парка в Градски парк „Свети Георги“ 

се проведе рок фестивала “September Sun Rock Fest“. Участваха 10 музикални групи от 

цялата страна – „Остава“, „Creep”, “Fucki Angel”,”Terravore”, “|Bloodruch|”, “Lab for 

Madness”,”Yellow Rose”, „Психобагажник“, „А-Морал“ и “Mister Hard”, които зарадваха 

рок-феновете със своите хитове и взривиха публиката с много рок и метъл.   

   

     1.3.Организиране и провеждане на Арт Пленер 

     След дълго прекъсване Художествена галерия град Добрич възроди традицията да се 

провеждат международни пленери и изложби, посветени на хартията. В рамките на 

пленера, проведен  в периода 01.09. – 10.09.2021 год., художници от цялата страна в една 

от залите на галерията, превърната в общо ателие, твориха пред очите на посетителите, 

пожелали да се запознаят и поговорят с тях. В края на всеки творчески ден представяха 

своите творби, запознаха присъстващите със своето творчество и с реализираните проекти. 

     Пленера завърши с организирането на изложба, като художниците дариха творбите си 

за обогатяване фонда на Художествена галерия. Екипът на галерията, съвместно с 

Дружеството на добричките художници изготви проект за издаване на каталог на 

събитието, който бе одобрен от Министерството на културата и финансиран в рамките на 



спечелен проект на тема „Събития, организирани от музеи и художествени галерии в 

областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства“. 

 

2. Рекламни материали. 

    2.1. Отпечатани 1000 броя рекламна дипляна, която представя културно – историческото 

наследство на града и региона, съхранявано във фондовете на РИМ град Добрич с която се 

представяме пред гости на музея и общината и партньори по европейски проекти. 

 

3. Инфраструктура 

   3.1  Планираното изграждане на ограда за сектор „Тревопасни“ в „Центъра за защита на 

природата и животните“ не се осъществи поради оттегляне на избрания изпълнител от 

обществената поръчка. Мотива е „икономически неизгодна сделка“ поради значително 

увеличаване размера на цените на материали  и труд.  

 

 

 

ПОСТИГНАТИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

Бюджет на  Програмата за развитие на туризма за 

2021 година 

 

47 042 

 

Разходвани средства 

  

1. Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев” 17 843 

 
 

2. Рок концерт “September Sun Rock Fest“  7 000 

 

3. Организиране и провеждане на Арт Пленер                     7 000 

 

4. Изработване на рекламни материали  

 

                    2 000 

 

     Общо усвоени средства                                    лева 

 

33 843 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         Приложение №2 

 

 

ПРОГРАМА 

ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

2022 ГОДИНА 

 

     Програмата за развитие на туризма ежегодно реализира основните приоритети и цели на 

Община град Добрич в областта на туризма в съответствие със Закона за туризма.  

     С набелязаните в Програмата мероприятия Община град Добрич се стреми да 

популяризира дестинацията чрез създаване на благоприятна градска среда за гражданите и 

гостите на града. 

     Финансирането на тези дейности се извършва от постъпленията от туристически данък 

от местата за настаняване, разположени на територията на Община град Добрич. За  

реализирането  на  Програмата  за  развитие на туризма  през 2022 година е  заделен  

бюджет в размер  на 51 912 лв.  

     На свое заседание от 01.03.2022 год. Консултативният съвет по туризъм разгледа 

постъпили писмени предложения от културните институции със заявена необходимост от 

средства за реализиране на дейността им, както следва: 

     1.Регионален исторически музей – проучване на нов античен археологически обект, 

което може да  направи Добрич привлекателен за посещение от туристите град. За целта е 

необходимо изготвянето на геофизика (недеструктивен метод за локализиране на 

археологически обекти) на античен археологически обект в границите на града. Този метод 

на проучване позволява да се сканират пластовете за локализиране на археологически 

структури. Геофизичното проучване спестява голям финансов ресурс за сондажни 

проучвания и дава възможност на Регионален исторически музей - Добрич да 

кандидатства за държавно финансиране на ТАП (теренни археологически проучвания). От 

години търсим атрактивен археологически обект, който да бъде проучен и експониран в 

рамките на град Добрич. Финансирането на това геофизично проучване е от особена 

важност за бъдещото развитие на града ни. 

     2. Художествена галерия - настоящият проект „Хартията – следи и отпечатъци“ 2022 е 

естествено продължение на вече установена традиция и предлага нови възможности за 

интерпретация на хартията в контекста на графичното изкуство. По време на пленера 

участниците ще представят пред публиката своя авторски подход при леенето на хартията, 

технологичните особености и специфичните качества на получените листи, както и ще 

отпечатат създадените графики. Част от средствата за реализиране на проекта са осигурени 

от Национален фонд „Култура“ и спонсори, като има необходимост и за дофинансиране от 

Програмата за развитие на туризма. 

     3. Европейски младежки поп – рок конкурс се провежда ежегодно под патронажа на 

Кмета на общината. Съгласно представената план-сметка са необходими 24 415 лв., която 

включва разходи за награден фонд, настаняване и изхранване на участниците, хонорари на 

журито, сцена, осветление, озвучаване и други. 

     4. За 5-та поредна година “September Sun”/Rock Fest/ заявява желание за провеждане на 

рокфест. Като гости на фестивала участват само български рок групи и млади таланти.  

През 2021 година събитието е широко отразено от националните медии Дарик радио, БТА, 

и БНР. За реализиране на цялото събитие са необходими около 30000 лв., като част от тях 

ще бъдат осигурени от спонсори, собствени средства и искани средства от Програмата за 

развитие на туризма за 2022 година.  

 



      Членовете на Консултативния съвет при обсъждане на представените предложения 

проведоха дискусия с всеки един представител и взеха решение да се реализират следните 

мероприятия по програмата за развитие та туризма за 2022 год.: 

 

№ 

по 

ред 

 

   Бюджет на Програмата за развитие на туризма 2022 година                                   

 

      51 912 

 

1. 

Организиране на събития и мероприятия с местно и 

национално значение, които допринасят за развитието на 

туризма в град Добрич 

 

      46 912 

 

 

 

 

1.1. Европейски младежки поп–рок конкурс „Сарандев” –  

съфинансиране от Община Добрич – 23 912 лв. 

 

1.2. Рок фестивал „September Sun” провеждане през месец 

септември –съфинансиране от Община Добрич – 15 000 лв. 

 

1.3. Организиране и провеждане на Арт Пленер – 8 000 лв.-

съфинансиране от Община  Добрич 

 

     

 

2.  

 

Инфраструктура 

 

 2.1. Изготвянето на геофизика (недеструктивен метод за 

локализиране на археологически обекти) на античен 

археологически обект 

      5 000 

 Обща сума :      51 912 

     
    В случай на необходимост програмата подлежи на актуализация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 32/29 март 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 32 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 март 2022 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „СТОЛОВЕ” 

ЕООД, ЕИК: 834025865. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 32 – 34: 

 

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

ТЗ и съгласно чл. 11, ал. 1, чл. 12 и Приложение №1 от Наредбата за условията и реда за 

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

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

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

съвет град Добрич: 

 

 1. Открива процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Столове” 

ЕООД град Добрич, с ЕИК: 834025865. 

 

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

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

Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация 

Швейцария:  

 2.1 Да имат завършено висше образование; 

 2.2 Да имат най – малко 5 години професионален опит;  

 2.3 Да не са поставени под запрещение;  

 2.4 Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;  

 2.5 Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;  

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

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

неудовлетворени кредитори;  

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

съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години 

преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;  

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

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

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

контрол на същото публично предприятие;  

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

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 



имущество, да не са членове на политически кабинет, кмет, зам.-кмет или секретар на 

община;  

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

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

ограничена отговорност;  

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

публично предприятие;  

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

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

дейността на дружеството; 

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

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

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

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

заведения. 

 

 3. Определя специфични изисквания към кандидатите: 

 3.1 Област на придобито висше образование – професионално направление 

„Хранителни технологии“ или професионално направление „Икономика“ или 

професионално направление „Право“. 

 

 4. Определя необходимите документи за участие в конкурса:  

 4.1 Заявление за участие в конкурса;  

 4.2 Мотивационно писмо; 

 4.3 СV /Автобиография/; 

 4.4 Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование; 

 4.5 Документ, удостоверяващ придобит професионален опит (трудова книжка, 

служебна книжка, осигурителна книжка  и др.);  

 4.6 Декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска 

дейност;  

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

заемали длъжността. 

  

 5. Определя критериите за оценка на бизнес-програмите на кандидатите:  

 5.1 Степен на реална приложимост на бизнес-програмата – оценена, съгласно Карта 

за оценка – Образец №3 към Приложение №1 от Наредба за условията и реда за 

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

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

сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност;  

 5.2 Съответствие на бизнес-програмата с целите на бизнес-задачата на дружеството; 

 5.3 Съответствие на бизнес-програмата с нормативната уредба. 

 

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

Председател: Заместник-кмет на Община град Добрич 

Секретар: Служител от Общинска администрация 

и членове:     

Общински съветник – д-р Желка Керанова 

Общински съветник – Павлин Тодоров 

Правоспособен юрист от Общинска администрация. 

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

издава заповед, в която определя поименния състав на комисията. 

 



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

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

на Община град Добрич.  

 

 8. Документите на кандидатите за участие в конкурса се приемат в 15-дневен срок 

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

 

 9. Конкурсът за избор на управител на търговското дружество да се проведе на три 

етапа: 

 - Проверка на съответствието на представените документи с предварително 

обявените изисквания; 

 - Представяне от кандидатите на бизнес-програма на търговското дружество за 

целия срок на договора за управление, изготвена в съответствие с бизнес-задачата и 

стратегията за развитие на дружеството; 

 - Интервю с кандидатите. 

 

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

действия. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

 „ЗА“ - 26; „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 32/29 март 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 32 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 март 2022 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Определяне на Работна група за промяна на 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. 

  

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 32 – 35: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА определя следните 

представители на Общински съвет град Добрич в работна група във връзка с 

необходимостта на промяна в 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. д-р Желка Керанова – общински съветник 

            2. Десислава Трифонова – общински съветник 

            3. Гинка Василева – общински съветник 

        

 2.  Възлага на  Кмета да издаде Заповед, в която определя поименния състав на 

работната група и последващите, съгласно Закона, действия. 

 

 

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 32/29 март 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 32 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 март 2022 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Отчет за изпълнението на Програмата за финансиране на граждански 

инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2021 

година и Решение за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност 

от бюджета на Община град Добрич за 2022 година. 

  

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 32 – 36: 

 

 Общински  съвет  град  Добрич,  на  основание  чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 и ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация: 

 1. Приема отчета за изпълнение на Програмата за финансиране на граждански 

инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2021 

година; 

 2. Дава съгласие за финансиране на граждански инициативи в полза на местната 

общност от бюджета на Община град Добрич през 2022 година в размер на 15 000 

(петнадесет хиляди). 

 3.  Възлага  на  Кмета  на  Община  град  Добрич  да  предприеме  последващи,  

съгласно закона, действия. 

 

 

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 32/29 март 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 32 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 март 2022 година 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Разходване на месечните обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 

от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), съгласно разпоредбите на §60, ал. 2 от 

Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, приети със Закон за изменение на Закона за 

корпоративното подоходно облагане. 

  

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 32 – 37: 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и §60, ал. 2 от Преходни и допълнителни разпоредби на Закона за 

изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, приет със Закон 

за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане /Обн. ДВ, бр. 17 от 

01.03.2022 г./. 

Общински съвет град Добрич: 

 1. Дава съгласие средствата за отчисления и обезпечния, отнасящи се за Община 

град Добрич за 2021 г. в размер на 2 684 864,72 лв. и за 2022 г. в размер до 2 691 035 лв.  да 

останат по сметката на Община град Добрич и бъдат разходвани, чрез вътрешни 

компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин за 

определяне и размер на таксата за битови отпадъци, за дофинансиране на планираните 

разходи, заложени в План-сметката по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) 

за 2022 г. на Община град Добрич. 

 2. Дава съгласие за възстановяване на преведените и неусвоени обезпечения и 

отчисления от РИОСВ – Варна за 2021 г. по чл. 60, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за 

управление на отпадъците, в размер на 1 246 684,93 лв., за дофинансиране на планираните 

разходи, заложени в План-сметката по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) 

за 2022 г. на Община град Добрич. 

 

ПОИМЕННО 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 32/29 март 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 32 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 март 2022 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Участие в Шестата процедура за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на 

местно ниво през 2022 г. 

  

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 32 – 38: 

 

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

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с обявяването от 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Шестата процедура за 

присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на 

Европа: 

 1. Декларира, че Община град Добрич е приела и прилага в дейността си 12-те 

принципа за добро демократично управление, залегнали в Стратегията за иновации и 

добро управление на местно ниво на Съвета на Европа. 

 2. Дава съгласие за участие на Община град Добрич в Шестата процедура за 

присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво през 2022 г. 

 3. Възлага на Кмета да създаде необходимата организация за подготовка и 

кандидатстване на общината в процедурата за присъждане на Етикета. 

 

 

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 32/29 март 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 32 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 март 2022 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за изменение в календарния график за провеждане заседанията на 

Постоянните комисии през месец АПРИЛ 2022 година. 

  

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 32 – 39: 

 

 Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6, 

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

град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация: 

 

 1. Изменя календарния график за провеждане заседанията на Постоянните комисии 

през месец АПРИЛ 2022 година, съгласно Приложение №1. 

 

 

 

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) 



Приложение № 1  
 

 

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ 

КОМИСИИ 

при ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

град ДОБРИЧ 

през  м. април 2022 година 

 

 Комисия Дата/час 

1. ПК „ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ” 21.04.2022 г. 

13.00 часа 

2. ПК „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА 

ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО  И ИНФРАСТРУКТУРА” 

19.04.2022 г. 

14.00 часа 

3. ПК „ПРОМИШЛЕНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И 

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ” 

19.04.2022 г. 

16.00 часа 

4. ПК „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И 

ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА” 

20.04.2022 г. 

16.00 часа 

5. ПК „НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ” 18.04.2022 г. 

16.00 часа 

6. ПК „ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ И ТУРИЗЪМ” 19.04.2022 г. 

13.00 часа 

7. ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И ЕТНИЧЕСКИ 

ВЪПРОСИ” 

18.04.2022 г. 

15.00 часа 

8. ПК „ТРАНСПОРТ И ЕКОЛОГИЯ” 18.04.2022 г. 

13.00 часа 

9. ПК „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА” 21.04.2022 г. 

11.00 часа 

10. ПК „УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С  ОБЩИНСКАТА  

СОБСТВЕНОСТ” 

21.04.2022 г. 

10.00 часа 

11. ПК „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ” 18.04.2022 г. 

14.30 часа 

12. ПК „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, МЕЖДУНАРОДНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО, ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” 

20.04.2022 г. 

14.00 часа 

13. ПК „ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ 

НА ИНТЕРЕСИ И ЕТИКА” 

21.04.2022 г. 

14.00 часа 
 

 

 

 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 32/29 март 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 32 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 29 март 2022 година 

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

ДРУГИ. 

 40.1 Предложение за отпускане на целева помощ в размер на 10 000 лв. за гр. 

Первомайск, Украйна. 

  

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 32 – 40.1: 

 

 I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, дава съгласие Община 

град Добрич да отпусне целева помощ от 10 000 (десет хиляди) лева на болницата на 

побратимения на Община град Добрич, град Первомайск, Република Украйна от бюджета 

за 2022 година, за сметка на дейност 998 „Резерв”, §00-98 „Резерв за непредвидени и 

неотложни разходи“. 

 

 1. Сумата се предоставя целево във вид на закупени от Община град Добрич 

консумативи, превързочни средства и материали, маски, антисептични препарати, 

лейкопласт, марли и други нелекарствени препарати и консумативи; 

 - При необходимост да се предвидят разходи за транспорт на консумативите до 

украинската граница. 

 2. За разходваните средства и протокол от предаването на консумативите на 

представител от украинска страна да бъде предоставен отчет до 15-то число на следващия 

месец. 

 

 II. Предлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме действия в хипотезата 

на неотложност и спешност, както и да отрази промените по съответните функции, 

дейности и параграфи на Единната бюджетна класификация. 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ - 23; „ПРОТИВ“ - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 2. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Велка Тонева)  

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:        

   (Йоанна Койчева) 


