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проведено на 28 юни 2022 година 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 35/28 юни 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 35 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юни 2022 година 

 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2021 г.; Годишен отчет за 

изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2021 г.; Информация за 

показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси на „Център за психично 

здраве д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД и на „Градски транспорт Добрич” ЕООД за 

2021 г.; Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2021 година на Община 

град Добрич и за динамиката и текущото състояние на дълга на лицата по чл. 8а от 

Закона за общинския дълг. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 35 – 1: 

  

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

местното самоуправление и местната администрация, чл. 140, ал. 5 от Закона за 

публичните финанси, чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг и чл. 51 и чл. 52, ал. 2 от  

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни 

дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

общинския бюджет на Община град Добрич, приема:  

 

 1. Одитираният годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2021 година, както 

следва: 

 1.1. По прихода  –  93 170 499 лева, разпределени по параграфи (Приложение 

№1), в т.ч.: 

 1.1.1. За делегирани от държавата дейности 60 793 379 лева; 

 1.1.2. За местни дейности  32 377 120 лева. 

 1.2. По разхода –  93 170 499 лева, разпределени по функции, дейности и видове 

разходи (Приложения от  №2 до №7), в т.ч.: 

 1.2.1. За делегирани от държавата дейности 60 793 379 лева; 

 1.2.2. За местни дейности  31 251 337 лева; 

 1.2.3. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени 

приходи 1 125 783 лева. 

 

 2.  Отчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2021 година  

(Приложения  от  №8  до  №11). 

 



 3. Отчет на индикативните годишни разчети по проекти (Приложения от №12.1. 

до №12.17).  

 

 4. Отчет по основните показатели по чл. 14 от ЗПФ на „Център за психично 

здраве д-р П. Станчев – Добрич” ЕООД и „Градски транспорт Добрич” ЕООД за 2021 

година (Приложения №15.1 и №15.2).  

 

 5. Отчет за състоянието на общинския дълг за 2021 година и дълга на лицата по 

чл. 8а от ЗОД (Приложение №16).   

  

 6. Одитният доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на 

консолидирания годишен финансов отчет на Община град Добрич за 2021 година 

(Приложение №17). 

 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

 (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 35/28 юни 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 35 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юни 2022 година 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отчет на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 35 – 2: 

 

 Общинският съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА: 

 Приема отчета на Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич 

за 2021 г., съгласно Приложение №1. 

 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 
 



Приложение №1 
 

О Т Ч Е Т    НА    П Р О Г Р А М А Т А 

за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2021 г. 

 

№ ОБЕКТ Годишна 

задача 
Отчет 

  І. Собствени  бюджетни  средства 9 599 177 7 005 053 

1 Изграждане на Клетка 2 на Регионално депо Стожер (преходен) 4 251 936 4 221 084 

2 Училища 486 049 471 055 

2.1 ОУ "Христо Ботев" 15 000 12 768 

2.1.1 Компютърна техника 2 000 0 

2.1.2 Оборудване за ресурсна стая 3 000 3 000 

2.1.3 Изграждане на ограда  5 000 4 800 

2.1.4 Секции за обзавеждане 5 000 4 968 

2.2 ОУ "Хан Аспарух" 26 791 26 782 

2.2.1 Компютърна техника 14 973 14 973 

2.2.2 Придобиване на преносими компютри със средства от МОН, ПМС 

№283/15.10.2020 г. 7 838 7 838 

2.2.3 Копирна машина 3 980 3 971 

2.3 ПМГ "Иван Вазов" 15 773 11 468 

2.3.1 
Придобиване на преносими компютри със средства от МОН, ПМС 

№283/15.10.2020 г. 8 672 8 670 

2.3.2 Компютърна техника 4 303 0 

2.3.3 Телевизор 2 798 2 798 

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

2.4.2 Копирна машина 1 944 1 944 

2.5 СУ "Петко Рачов Славейков" 91 838 91 837 

2.5.1 
Придобиване на преносими компютри със средства от МОН, ПМС 

№283/15.10.2020 г. 18 106 18 106 

2.5.2 Фотоволтаична система 46 557 46 556 

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

2.5.4 Апарати за фотохидройонизация 18 776 18 776 

2.5.5 Багаща пътека 1 497 1 497 

2.5.6 Климатични системи 4 470 4 470 

2.6 ЕГ "Гео Милев" 38 304 38 233 

2.6.1 Придобиване на преносими компютри със средства от МОН, ПМС 

№283/15.10.2020 г. 6 504 6 504 

2.6.2 
Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения за отоплителна 

инсталация на физкултурен салон 24 000 23 929 

2.6.3 Климатични системи 7 800 7 800 

2.7 ОУ "Панайот Волов" 4 008 1 007 

2.7.1 Система за видеонаблюдение 3 308 308 

2.7.2 Мултимедия (финансиране от ПУДООС) 700 699 

2.8 СУ "Димитър Талев" 28 370 28 369 

2.8.1 
Придобиване на преносими компютри със средства от МОН, ПМС 

№283/15.10.2020 г. 11 393 11 393 



2.8.2 Компютърна техника 16 977 16 976 

2.9 СУ "Любен Каравелов" 152 036 152 036 

2.9.1 Компютърна техника 86 252 86 252 

2.9.2 Комплект роботи за начинаещи и напреднали 57 954 57 954 

2.9.3 Дървен амфитеатър и декоративна преграда 7 830 7 830 

2.10 Професионална гимназия по ветеринарна медицина 4 952 4 952 

2.10.1 
Придобиване на преносими компютри със средства от МОН, ПМС 

№283/15.10.2020 г. 1 751 1 751 

2.10.2 Компютърна техника 999 999 

2.10.3 Бензинов генератор 2 202 2 202 

2.11 СУ "Св. Климент Охридски" 59 860 56 547 

2.11.1 Компютърна техника 20 811 20 811 

2.11.2 Музикален смесителен пулт, дигитално пиано 9 469 8 656 

2.11.3 Комбиниран фитнес уред (финансиране от ПУДООС) 5 000 2 500 

2.11.4 Климатици и газсигнализатори 6 400 6 400 

2.11.5 Акустично пиано и саксофон 8 000 8 000 

2.11.6 Интерактивни сензорни екрана 10 180 10 180 

2.12 ОУ "Стефан Караджа" 20 092 19 711 

2.12.1 Компютърна техника 15 312 15 312 

2.12.2 Публичен дисплей (финансиране от ПУДООС) 1 000 999 

2.12.3 
Обособяване на зона за провеждане на уроци на открито (финансиране от 

ПУДООС) 3 780 3 400 

2.13 ОУ "Н. Й. Вапцаров" 8 269 8 269 

2.13.1 Изграждане на видеонаблюдение 4 050 4 050 

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

2.14 Ученическо общежитие 812 812 

2.14.1 Компютърна техника 812 812 

2.14 Професионална гимназия по аграрно стопанство 18 000 16 320 

2.14.1 Компютърна техника 3 000 2 520 

2.14.2 Култиватор 13 000 12 420 

2.14.3 Дъска за култиватор 2 000 1 380 

3 Дирекция "Хуманитарни дейности"   274 190 119 741 

3.1 Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 101 040 86 496 

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

"Център за обществена подкрепа 2" 11 800 11 409 

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

семеен тип" ДБУ 1,2 3 960 3 600 

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

за  "Комплекс за социални услуги" 10 000 0 

3.1.4 Подмяна на водогрейни бойлери с газови в "Дом за стари хора" 30 000 29 832 

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

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

рехабилитация и интеграция"  4 000 4 000 

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

интеграция"  1 320 1 320 

3.1.8 Доставка на 19 бр. компютърни конфигурации, 1 бр. мултумедиен проектор и 1 22 000 20 596 



бр. лаптоп за "Дневен център за деца с увреждания" 

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

медицински кушетки за "Дневен център за деца с увреждания" 5 640 5 419 

3.1.10 Доставка на 1 бр. ъглов диван с ракла за "Дневен център за деца с увреждания" 2 000 0 

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

лица с увреждания"  3 000 3 000 

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

увреждания" 1 320 1 320 

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

3.1.14 
Доставка на 4 бр. компютърни конфигурации за служителите администриращи 

"Механизъм лична помощ" 4 000 4 000 

3.2 Функция "Здравеопазване" 170 150 30 293 

3.2.1 Основен ремонт на сградата на детска ясла №4  72 850 2 200 

3.2.2 Основен ремонт на сградата на детска ясла №5  29 300 2 200 

3.2.3  Основен ремонт на сградата на детска ясла №6  24 800 2 200 

3.2.4 
Доставка на 3 бр. полупрофесионални готварски печки с 6 газови котлона с 

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

сграда и ДЯ №6 - втора сграда 10 800 0 

3.2.5 Доставка и монтаж на домофонни системи в ДЯ № 6 - двете сгради 3 000 0 

3.2.6 Доставка на 1 бр. кухненски аспиратор за ДЯ №6 - втора сграда  1 400 0 

3.2.7 Доставка на комплект неутрално кухненско оборудване за ДМК 14 000 11 293 

3.2.8 Доставка на 1 бр. стерилизатор за съдове за ДЯ №4 - филиал 2 1 600 0 

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

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

3.2.11 Климатична система за ДЯ №4 1 300 1 300 

3.2.12 Климатична система за ДЯ №5 1 300 1 300 

3.2.13 Климатична система за ДЯ №6 1 300 1 300 

3.3 Функция "Култура" 3 000 2 952 

3.3.1 Компютърна техника  3 000 2 952 

4 Детски градини 544 668 535 658 

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

Добрич, ул. "Даскал Димитър Попов" №1 (преходен)  408 916 408 916 

4.2 Основен ремонт на покрив ДГ №32 втора сграда 30 000 29 907 

4.3 Изграждане на ограда ДГ №24 52 560 52 560 

4.4 Доставка и монтаж на помпа за отоплителна инсталация ДГ №20 4 000 3 958 

4.5 Доставка и монтаж на зеленчуко резачка ДГ №20 4 000 3 800 

4.6 Компютърна техника ДГ №8 (бивша ДГ №9) 2 742 0 

4.7 Фризер ДГ №9 2 911 2 911 

4.8 Компютърна техника ДГ №10 1 700 1 150 

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

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

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

4.12 Хладилник ДГ №9 1 632 1 632 

4.13 
Изготвяне на проект по изпълнение на Договор с ПУДООС №14559 по Проект 

„Сред природата играем, учим и творим с учителя любим“ по национална 

кампания „За чиста околна среда“ за ДГ №25 1 694 847 

4.14 Хладилна витрина ДГ №8 1 475 1 475 

4.15 Преносими компютри ДГ №32 2 010 2 010 

4.16 Детски съоръжения - ДГ №25 ( финансиране от ПУДООС) 4 998 2 499 



4.17 Детски съоръжения - ДГ №8 (финансиране от ПУДООС) 3 977 1 988 

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

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

4.20 Къща многофукционална за деца със СОП ДГ №27 3 000 2 952 

4.21 Компютърна техника ДГ №23 1 598 1 598 

5 Регионален исторически музей - Добрич 13 000 9 849 

5.1 Газификация на административна сграда 5 429 2 530 

5.2 Компютърна техника 2 000 1 948 

5.3 Климатик 2 000 1 800 

5.4 Дрон 3 571 3 571 

6 Регионална библиотека "Дора Габе" 8 840 8 720 

6.1 Машини за стерилизиране на книги 6 840 6 840 

6.2 Изграждане на IP система за видеонаблюдение 2 000 1 880 

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

(финансиране от ПУДООС) (преходен) 
523 262 523 262 

8 

Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – 

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

от местното население)  5 112 5 100 

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

животните"  37 168 0 

10 Коледна украса "Снежен човек" 2 186 2 186 

11 Компютърна техника за "Местна комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни" 4 800 4 769 

12 

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

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

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

"Никола Петков" – бул. "Русия" (ПМС №24/2021 г.) 1 470 000 458 894 

13 Мотопеди за районни полицейски инспектори  3 600 3 600 

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

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

"Свети Георги" 2 081 0 

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

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

Списаревски" 122 500 91 200 

18 Авариен основен ремонт на канализационна мрежа по ул. "Батовска" 30 000 28 497 

19 

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

и редуциране на отделяните вредни емисии от сградата на Народно Читалище 

„Йордан Йовков - 1870“  26 802 26 802 

20 ОП "Комуналстрой" 15 120 8 700 

20.1 Фугорез за асфалт/бетон 3 120 3 120 

20.2 Вибрационна машина 5 580 5 580 

20.3 Машина за запълване на фуги 6 420 0 

21 ОП "Устойчиви дейности и проекти" 35 810 35 749 

21.1 Изграждане на система за видеонаблюдение на "Декоративен разсадник"  5 810 5 809 

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

21.3 Кофа за челен товарач 3 000 2 940 

22 Скенери (за изборите) 2 837 2 837 



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

24 Закупуване на автомобил за нуждите на общинска администрация 60 000 57 768 

25 Външно информационно табло 2 880 2 880 

26 Конгресна катедра и бюро 3 440 3 440 

27 Упражняване на строителен и авторски надзор за обект - жилищен блок "Добрич"  5 916 0 

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

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

29 Виброваляк за ОП "Комуналстрой" 50 000 49 999 

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

31 Товарен автомобил за ОП "Комуналстрой" 57 000 0 

32 Основен ремонт на канализация, по ул. "Път I - Гаази Баба" 7 500 0 

33 Изграждане на ограда - Гробищен парк  10 000 0 

34 Разширение на Гробищен парк  - закупуване на земя 29 000 14 967 

35 Компютърна техника за районни полицейски инспектори  5 880 5 880 

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

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

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

гр. Добрич - I етап (ПМС 376 от 05.11.2021 г.) 900 000 26 400 

39 

Изготвяне на инвестиционен проект за въвеждане на енергоспестяващи мерки и 

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

и  ЦПЛР – ученическо общежитие, град Добрич 18 780 18 780 

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

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

41 Изготвяне на инвестиционeн проект за ново улично кръстовище при пресичането 

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

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

43 Едносекционно гребло за ОП "Комуналстрой" 27 408 0 

44 Катафалка за ОП "Обреден дом" 85 000 0 

45 Товарен автомобил за "Домашен социален патронаж" 63 000 0 

46 Специализиран автомобил за лица с увреждания за "КСУ - Палитра" 78 000 0 

47 Автомобил за нуждите на "Социални грижи" 60 000 0 

  II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2021 г. 537 775 537 773 

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

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

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

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

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

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

6 
Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – 

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

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

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

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

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

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

Божкова" (преходен)  26 955 26 955 

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

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



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

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

14 Модули за отпадъци за градски център 16 169 16 168 

15 Програмен продукт "Сиела" 2 304 2 304 

16 Изграждане на безжична (тип WiFi) мрежа за общинска администрация 1 488 1 487 

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

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

19 

Изготвяне на инвестиционен проект за въвеждане на енергоспестяващи мерки и 

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

и  ЦПЛР – ученическо общежитие, град Добрич 5 100 5 100 

  III. Проекти 4 339 123 2 498 885 

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

Добрич, INTERREG V-А ROBG 39246/04.04.2018 (преходен)  33 953 4 800 

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

BG16RFOP001-1.011-0007 (преходен)  3 005 164 1 836 351 

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

№BG16RFOP001-1.011-0008 (преходен)  442 754 195 611 

4 Младежки център Добрич – Вашето днес 421 950 28 521 

5 
Програма Еразъм +, компютърна техника за Професионална гимназия по 

ветеринарна медицина 849 849 

6 Преносим компютър ДГ №23 Проект "Подкрепа за приобщаващо образование" 1 700 0 

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

образование" 1 610 1 610 

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

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

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

приобщаващо образование" 3 094 3 094 

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

BG16RFOP001-1.011-0007 421 100 421 100 

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

приобщаващо образование"  1 700 1 700 

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

  IV. Дългосрочен дълг 1 493 626 12 653 

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

"Стоян Михайловски") 405 029 0 

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

кръстовището с ул. "България") 250 000 0 

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

"Агликина поляна") 476 455 0 

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

"Каменица") 318 494 0 

5 Проектиране, упражняване на строителен и авторски надзор на улици 43 648 12 653 

  ОБЩО: 15 969 701 10 054 364 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 35/28 юни 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 35 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юни 2022 година 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

„Паркинги и пазари“ в раздел длъжностно наименование към звено „Контрол синя 

зона“, Приложение Б „Числен състав“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 35 – 3: 

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

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

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

§ 1. Чл. 2 от Правилника се изменя както следва:  

 

Чл.2. (изм. и доп. с реш. № 42-4 от 18.12.2018 г.)  Предметът на дейност на 

общинското предприятие е: поддръжка, експлоатация, строителство и ремонт на 

търговски обекти, паркинги, съоръжения и пазари, предоставени му за ползване, 

събиране на дължимите наеми и такси за ползване на търговските обекти и съоръжения, 

събиране на такси и контрол на кратковременното платено паркиране на територията на 

град Добрич, организиране на дейността по принудително преместване (репатриране) на 

автомобили, съгласно действащите общински наредби. 

 

§ 2.  Чл. 10 от Правилника Приложение Б „Числен състав“ се изменя, по 

следния начин: 

 

Приложение Б  

№ Длъжностно наименование 

 

Численост 

 

ДЕЙНОСТ 866 „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА“ 

1 Директор, предприятие 1 

2 Главен счетоводител 

 

1 

3 Специалист 

 

1 

4 Касиер 1 



5 Домакин 1 

6 Специалист с контролни функции, търговия 4 

7 Работник, поддръжка 2 

8 Чистач/Хигиенист 2 

ВСИЧКО ЧИСЛЕНОСТ за Дейност 866: 13 

ДЕЙНОСТ 898 „ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА“  

„ЗОНИ ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ“ 

1 Ръководител  1 

2 Координатор дейности 1 

3 Диспечер 1 

4 Инспектор 5 

4 Кранист (подвижен) 1 

5 Контрольор 7 

ВСИЧКО ЧИСЛЕНОСТ за Дейност 898: 16 

ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ  

на ОП „ПАРКИНГИ И ПАЗАРИ“: 

 

29 

 

 

 

§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) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 35/28 юни 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 35 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юни 2022 година 

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на схема на зони и райони за платено паркиране на територията на Община 

град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 35 – 4: 

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

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99, ал. 1 от 

Закона за движението по пътищата и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за организацията, 

безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и 

пешеходците на територията на Община гр. Добрич: 

1. Приема утвърдени схеми на зони за платено паркиране, както следва:  

 Зона 1 - 116 паркоместа на паркинг за търговски комплекс „КООП“ (Прил.3.1)  

 Зона 2 - 28 паркоместа пред блок „Свобода“, (Прил.3.2) 

 Зона 3 - 11 паркоместа по ул. „Д-р К. Стоилов“, (Прил.3.2) 

 Зона 4 - 21 паркоместа пред „ДКЦ – I“, (Прил.3.3) 

 Зона 5 - 51 паркоместа пред „Стоматология“, (Прил.3.3)  

 Зона 6 - 39 паркоместа пред к-с „Таралежки“, (Прил.3.3 ) 

 Зона 7 - 23 паркоместа по ул.“Охрид“ и пред  ДСК, (Прил.3.4 ) 

 Зона 8 - 18  паркоместа пред бизнес ц-р „Добрич“, (Прил.3.5)  

 Зона 9 - 21 паркоместа по ул. „Отец Паисий“, (Прил.3.5) 

 Зона 10 - 11 паркоместа по ул. „Отец Паисий“, (Прил.3.6) 

 Зона 11 - 16 паркоместа по ул. „Отец Паисий“, (Прил.3.7) 

 Зона 12 - 25 паркоместа зад дом п-к „Й. Йовков“, (Прил.3.8) 

 Зона 13 - 13 паркоместа по ул. „Ген. Гурко“, (Прил.3.8) 

 Зона 14 - 34 паркоместа по ул. „Батак“, (Прил.3.9) 

 Зона 15 - 30 паркоместа по ул. „Г. Делчев“, (Прил.3.9) 

 Зона 16 - 40  паркоместа до Автогара (Прил.3.9 ) 

 Зона 17 - 24 паркоместа по бул. „3-ти март“ (Прил.3.10)  

 Зона 18 - 55 паркоместа по бул. „Добруджа“ (Прил.3.11) 

 



2. Приема райони за платено паркиране, представляващи една или няколко 

зони с въведен режим на платено паркиране, както следва: 

 Район 1 /площад Свобода/ с граници:  изток –  включва  и се ограничава  

от ул. Д-р К. Стоилов (от пресечката с ул. Ц. Церковски до пресечката с ул. Д. Петков ), 

ул. Охрид; запад –  бул. 25-ти септември от пресечката с ул. Д. Петков до пресечката с 

ул. Даме Груев; север – включва и се ограничава от ул. Д. Петков и ул. Д-р К. Стоилов 

до пресечната линия с ул. Ц. Церковски; юг –  ул. Даме Груев от пресечката с бул. 25-

ти септември  до пресечката с ул. Охрид,  включва места/зони за платено паркиране:  

o Зона 1 - 116 паркоместа на паркинг за търговски комплекс 

„КООП“,   

o Зона 2 - 28 паркоместа пред блок „Свобода“,  

o Зона 3 - 11 паркоместа по ул. „Д-р К. Стоилов“ 

  

 Район 2   /ДКЦ – ДСК/ с граници: изток –   ул. Отец Паисий от 

пресечката с ул. Ц. Церковски до пресечката с ул. Даме Груев; запад –  ул. Д-р К. 

Стоилов от пресечката с ул. Ц.  Церковски, включва и се ограничава от  ул. Охрид до 

пресечната и линия с ул. Даме Груев; север –  ул. Цанко Церковски; юг – ул. Даме 

Груев от пресечната линия с ул. Охрид до пресечката с ул. Отец Паисий, който включва 

места/зони за платено паркиране: 

o Зона 4 - 21 паркоместа пред „ДКЦ – I“,  

o Зона 5 - 51 паркоместа пред Стоматология,  

o Зона 6 - 39 паркоместа пред к-с Таралежки, 

o Зона 7 - 23 паркоместа по ул.“Охрид“ и пред банка ДСК,  

 

 Район 3 /Бизнес център – Битова техника/  с граници:  изток – ул. 

Илинден до пресечката с ул. Батак, включва и се ограничава ул. П. Р. Тошев;  запад – 

включва и се ограничава от ул. Отец Паисий от пресечката и с ул. Бачо Киро до  

пресечката с  ул. Даме Груев; север –  ул. Бачо Киро (до пресечката с  ул. Илинден ) и 

ул. Илинден; юг – от пресечна точка на ул. Д. Груев с ул. Отец Паисий (подлез „ЦКП“),  

северни граници на пл. Македония (до пресечната точка на ул. П. Р. Тошев с ул. Гоце 

Делчев), ул. Батак (от пресечката с ул. П. Р. Тошев  до пресечката с ул. Илинден),  

който включва места/зони за платено паркиране: 

o Зона 8 - 18  паркоместа пред бизнес център „Добрич“,  

o Зона 9 - 21  паркоместа по ул. „Отец Паисий“  

o Зона 14 - 34 паркоместа по ул. „Батак“,  

 

 Район 4 /Централен пазар – Автогара/  с граници: изток – ул. П. Р. 

Славейков от пресечката с ул. Батак до пресечката с  ул. Княз Дондуков; запад – ул. 

Отец Паисий от пресечката с ул. Даме груев до пресечката с ул. Княз Дондуков; север – 

от пресечна точка на ул. Д. Груев с ул. Отец Паисий (подлез „ЦКП“), включва и се  

очертава от северни граници на пл. Македония  (до пресечната точка на ул. П.Р.Тошев 

с ул. Гоце Делчев), ул. Батак (от пресечката с ул. П.Р.Тошев до пресечката с ул. П.Р. 

Славейков);   юг – включва и се ограничава от ул. Княз Дондуков, който включва 

места/зони за платено паркиране: 

o Зона 15 - 30 паркоместа по ул. „Гоце Делчев“,  

o Зона 16 - 40  паркоместа до автогара по ул. „П. Р. Славейков“,  



 Район 5 /ул. Отец Паисий/ с граници: изток –  включва и се очертава от 

ул. Отец Паисий  (от пресечката с ул. Даме Груев до пресечката с  ул. Кльо Фичето); 

запад –  бул. 25-ти септември (от пресечката с ул. Даме Груев до пресечката с ул. Полк.  

Дрангов), ул. Вихър до ул. Славянска, ул. Славянска и ул. Ильо Войвода; север –  

включва и се ограничава от ул. Даме Груев; юг –   ул. Кольо Фичето,  който включва 

места/зони за платено паркиране: 

o Зона 10 - 11 паркоместа по ул. „Отец Паисий“  

o Зона 11 - 16 паркоместа по ул. „Отец Паисий“ 

 

 Район 6 /Дом паметник Йордан Йовков – Исторически музей/ с граници: 

изток –  включва и се очертава от ул. Отец Паисий  (от пресечката с ул. Кльо Фичето до 

пресечката с ул. Генерал Гурко), ул. Вардар (от пресечката с ул. Генерал Гурко до 

пресечката с  ул. Струма) и ул. Струма; запад –  включва границите на бул. Трети март 

в пресечката с ул. Максим Горки, бул. 25-ти септември (пресечките с ул. Кольо Фичето 

и ул. Ив. Хадживълков) и ул. Ив. Хадживълков; север – включва и се ограничава от 

границите на бул. Трети март (пресечките с М. Горки и бул. 25-ти септември), ул. 

Кольо Фичето и ул. Ген. Гурко до пресечката с ул. Вардар; юг – включва и се очертава 

от бул. Трети март (от пресечката с ул. М. Горки), ул. Волга от пресечката с ул. Ив. 

Хадживълков до пресечката с ул. Струма, който включва места/зони за платено 

паркиране: 

o Зона 12 - 25 паркоместа зад дом паметник „Йордан Йовков“,  

o Зона 13 - 13 паркоместа по ул. „Ген. Гурко“,  

o Зона 17 - 24 паркоместа по бул. „3-ти март“ 

 

 Район 7 /Окръжен съд  – ЕК Стария Добрич/ с граници: изток –  ул. Отец 

Паисий от пресечката с бул. Добруджа до пресечката с ул. Ц. Церковски; запад –  бул. 

25-ти септември от пресечката с бул. Добруджа до пресечката с ул. Д. Петков; север – 

включва и се ограничава от бул. Добруджа от пресечката с бул. 25-ти септември до  

пресечката с ул. Отец Паисий; юг – ул. Д. Петков (от пресечката с бул. 25 Сптември до 

пресечката с ул. Д-р К.Стоилов), включва и се ограничава от ул. Ц. Церковски, който 

включва места/зони за платено паркиране: 

o Зона 18 - 55 паркоместа по бул. „Добруджа“. 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков)  

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

   (Йоанна Койчева) 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 35/28 юни 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 35 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юни 2022 година 

 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Обявяване на 25 септември 2022 г. (неделя) за празничен и неприсъствен на 

територията на Община град Добрич. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 35 – 5: 

 

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

 І. Обявява еднократно 25 септември 2022 г. (неделя) за празничен и 

неприсъствен на територията на Община град Добрич.  

 

 ІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, 

съгласно закона действия. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:     (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

   (Йоанна Койчева)                 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 35/28 юни 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 35 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юни 2022 година 

 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Кандидатстване по Наредба №4 от 08.07.2019 г. на Министерството на младежта и 

спорта за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – 

държавна и общинска собственост с проектно предложение „Основен ремонт и 

изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждане при Спортен комплекс 

„Добротица“ в град Добрич“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 35 – 6: 

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 6, т. 2, т. 3 и т. 6 от Закон за 

физическото възпитание и спорта, дава съгласие Община град Добрич да кандидатства 

за финансиране пред Министерството на младежта и спорта за финансово подпомагане 

на проектно предложение „Основен ремонт и изграждане на достъпна архитектурна 

среда за хора с увреждане при Спортен комплекс „Добротица“ в град Добрич“, на обща 

стойност 1 767 327.55 лева с ДДС. 

 2. В случай, че бъде подписан договор за финансово подпомагане Община град 

Добрич да учреди в полза на Министерството на младежта и спорта гаранция за 

изпълнение на договор в размер на 3% от стойността на финансовото подпомагане. 

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

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 35/28 юни 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 35 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юни 2022 година 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Даване на съгласие на „Жилфонд-инвест“ ЕООД град Добрич за сключване на 

извънсъдебна спогодба за опрощаване остатъка от дълга на ФК „Добруджа 1919“. 

 

 

 

След обсъжданията, с 17 гласа „ЗА”, 5 гласа „ПРОТИВ” и 10 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” докладната записка относно Даване на съгласие на 

„Жилфонд-инвест“ ЕООД град Добрич за сключване на извънсъдебна спогодба 

за опрощаване остатъка от дълга на ФК „Добруджа 1919“ НЕ БЕ ПРИЕТА. 
 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 35/28 юни 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 35 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юни 2022 година 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Представяне на Финансово-икономически резултати и приемане на Годишния 

финансов отчет и Баланса за 2020 и 2021 година на „Комуналефект“ ЕООД в 

ликвидация, ЕИК 000840182. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 35 – 8: 

 

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

чл. 270, ал. 2 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 4 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, приема Годишния финансов отчет и Баланса за 2020 и 2021 година 

на „Комуналефект” ЕООД в ликвидация. 

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

чл. 270, ал. 2 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 7 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, освобождава от отговорност за дейността му през 2020 и 2021 

година ликвидатора на „Комуналефект” ЕООД в ликвидация. 

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

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева)       



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 35/28 юни 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 35 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юни 2022 година 

 

 

ПО ДЕВЕТА 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 „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 35 – 9: 

 

 1. 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 масивна двуетажна 

сграда с идентификатор 72624.614.2423.1 по КККР на град Добрич, находяща се на ул. 

„Отец Паисий“ №16 с площ 49,06 кв. м (две помещения, коридор и санитарни 

помещения), на Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите, ЕИК: 121485764, 

седалище и адрес на управление: град София, район Средец, п. код 1000, ул. „Христо 

Белчев“ №21, с Председател на управителния съвет инж. Петър Траянов Велчев за 

нуждите на дружество „Военноинвалид“ град Добрич, за срок – 10 (десет) години. 

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

11.03.2022 година. 

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

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 35/28 юни 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 35 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юни 2022 година 

 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Обявяване на имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост. 

 

 

 

 

 

След обсъжданията, с 18 гласа „ЗА”, 3 гласа „ПРОТИВ” и 10 гласа 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” докладната записка относно обявяване на имот – 

публична общинска собственост за частна общинска собственост НЕ БЕ 

ПРИЕТА. 
 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА     

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:           (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:           (п) 

                            (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

    (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 35/28 юни 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 35 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юни 2022 година 

 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Обявяване на имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 35 – 11: 

 

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

от ЗОС обявява за частна общинска собственост ПИ 72624.623.4557 по КККР на град 

Добрич, одобрени със Заповед №РД-18-15/12.05.2005 г., находящ се на ул. „Иван Вазов“, 

идентичен с УПИ V в кв. 36, предвиден за „Обществено и делово обслужване“ по 

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

г. на Общински съвет град Добрич, с площ 761.00 кв. м, актуван с Акт за публична общинска 

собственост №1012/03.05.1999 г., вписан под №199, т. ХХХХІІ, вх. рег. №17470/23.02.2005 

г., нот. дело №9482 в Службата по вписванията град Добрич. 

 

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

 

 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:       (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

   (Йоанна Койчева) 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 35/28 юни 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 35 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юни 2022 година 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Промяна предназначението на общински жилищен имот (апартамент), находящ се на 

адрес: град Добрич, „Общежитие студентско“ бл. 1, ет. 7, ап. 709 в съответствие с чл. 

42, ал. 1, т. 4 от Закона за Общинската собственост. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 35 – 12: 

 

 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 долупосоченото жилище, съобразно 

потребностите на общината:  

Общински съвет град Добрич изважда от списъка с резервни жилища и допълва списъка на 

жилищата от основен фонд, със следния жилищен имот: 

- Апартамент №709, бл. 1, ет. 7, „Общежитие студентско” със застроена площ 52,8 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;  

 

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

 

 

  ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:   (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 35/28 юни 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 35 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юни 2022 година 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за поставяне на преместваем 

обект-павилион, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 35 – 13: 

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

т. 2 от ЗОС и чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – 

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

ПРОГРАМАТА/, точка 2 /ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ/, подточка 2.1 /общински терени, 

обекти и вещи/, със следния имот за отдаване под наем: 

 - Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион с площ до 6,00 

кв.м, в УПИ II, кв. 47 по кадастрален и ЗРП на жк „Балик-Йовково“ по ул. „Димитър Ковачев“, 

за търговска дейност без приготвяне на храна. 

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

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

разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се проведе публичен търг с тайно 

наддаване за отдаване под наем на: 

 - Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион с площ до 6.00 

кв. м по одобрен модел, готово заводско изделие за търговска дейност без приготвяне на храна 

в УПИ II, кв. 47 по Кадастрален и ЗРП на жк „Балик-Йовково“ по ул. „Димитър Ковачев“, 

съгласно скица и виза от главния архитект на Община град Добрич, на основание чл. 56 от 

ЗУТ, с начална тръжна цена 40,44 лева месечно; 

 На основание чл. 45, ал. 1 от ЗДДС не се начислява ДДС. 

Срок за отдаване под наем – 5 години. 

Наемателят се задължават за срока на наемния договор да спазва разпоредбата на чл. 7, 

ал. 7 от Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на 

територията на Община град Добрич.  

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

управление и разпореждане с общинско имущество. 

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

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 35/28 юни 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 35 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юни 2022 година 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.902.224, по КККР на гр. 

Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.   

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 35 – 14: 

 

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

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

разпореждане в част ІІ. Обхват и съдържание на програмата, точка 7. Прекратяване 

на съсобственост: за земеделска земя с площ 22.00 кв. м, представляващо 22/772 кв. м в 

идеални части от поземлен имот с идентификатор 72624.902.224 по кадастралната карта и 

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

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

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

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

от една страна и Нанси Диянова Иванова и Диян Пламенов Петков, от друга страна, чрез 

продажба частта на Общината, а именно земеделска земя с площ 22.00 кв. м, 

представляваща 22/772 кв. м в идеални части от поземлен имот с идентификатор 

72624.902.224 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, находящ 

се в местността „Гаази баба“, за сумата от 794.00 (Седемстотин деветдесет и четири) лв., 

или 36.09 лв./кв. м.  

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

върху земя са освободени доставки. 

Данъчната оценка на частта на Общината е 4.10 (Четири, и 0.10) лева. 

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

действия.   

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 35/28 юни 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 35 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юни 2022 година 
 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.601.1060 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Добрич, находящ се на ул. „Княз Александър Батенберг“ №47, жк 

„Рилци“. 
 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 
 

РЕШЕНИЕ 35 – 15: 

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: 

- УПИ ХVIII- 1060 в кв. 911, предвиден „за жилищно строителство“ по Кадастрален и ЗРП 

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

одобрен със Заповед №406/10.03.2022 г. на Кмета на Община град Добрич, идентичен с ПИ 

72624.601.1060 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със 

Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение, засягащо поземления имот е 

от 05.05.2022 г., целият с площ 591.00 кв. м, от които 251.00 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 Деница Демирева Ташева в Поземлен 

имот с идентификатор 72624.601.1060 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, едно, 

точка, едно, нула, шест, нула) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, 

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

поземления имот е от 13.05.2022 г., целият с площ 591 кв. м., идентичен с УПИ ХVIII – 1060 в кв. 

911, предвиден „за жилищно строителство“ по Кадастрален и ЗРП на жк „Рилци“, приет с Решение 

№14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич, ПУП-ПР, одобрен със Заповед 

№406/10.03.2022 г. на Кмета на Община град Добрич (номер по предходен план  601.481), находящ 

се ул. „Княз Александър Батенберг“ №47, чрез продажба на частта на Общината, а именно: 

дворно място с площ 251.00 (двеста петдесет и един) кв. м, представляващо 251/591 (двеста 

петдесет и един от петстотин деветдесет и един) кв. м в идеални части от Поземления имот, 

актувано с АОС №5642/10.05.2022 г. за поправка на акт за частна общинска собственост 

№5639/19.04.2022 г., вписан под №113, Том X, вх. рег. номер №3796/12.05.2022 г. в Служба по 

вписванията град Добрич, за сумата от 8 698.00 (осем хиляди шестстотин деветдесет и осем) 

лева, без включен ДДС, или 34.65 лв./кв. м. 

Данъчната оценка на общинската част от имота е 2 524.30 (две хиляди петстотин двадесет и 

четири и 0.30) лева. 

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:                (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  (Йоанна Койчева) 



 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 35/28 юни 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 35 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юни 2022 година 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.602.725 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Добрич, находящ се на ул. „Петър Берон“ №12, жк „Рилци“. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 35 – 16: 

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: 

- УПИ ХХVIII - 725 в кв. 933, предвиден „за жилищно строителство“ по Кадастрален и ЗРП 

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

ПИ 72624.602.725 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със 

Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменение, засягащо поземления имот е 

от 27.05.2022 г., целият с площ 1418.00 кв. м, от които 186.00 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 Добра Тодорова Демирова и Миланка 

Тодорова Николова в ПИ 72624.602.725 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, две, 

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

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

имот е от 27.05.2022 г., целият с площ 1418.00 кв. м, идентичен с УПИ ХХVIII-725 в кв. 933, 

предвиден „за жилищно строителство“ по Кадастрален и ЗРП на жк „Рилци“ на град Добрич, приет 

с Решение №14-6/26.05.2004 г. на Общински съвет град Добрич, находящ се ул. „Петър Берон“ 

№12, чрез продажба на частта на Общината, а именно: дворно място с площ 186.00 (сто 

осемдесет и шест), кв. м, представляващо 186/1418 (сто осемдесет и шест от хиляда четиристотин 

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

собственост АОС №5646/23.05.2022 г., вписан под №113, том XI, вх. рег. номер №4206/26.05.2022 

г. в Службата по вписванията град Добрич, за сумата от 7389.00 (седем хиляди триста осемдесет 

и девет) лева,  без включен ДДС, или 39.73 лв./кв. м. 

Данъчната оценка на общинската част от имота е 1996.70 (хиляда деветстотин деветдесет и 

шест и 0.70) лева. 

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

между съсобствениците съразмерно с частта им.  

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

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:     (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  (Йоанна Койчева) 



 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 35/28 юни 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 35 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юни 2022 година 

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за продажба на Поземлен имот с идентификатор 72624.613.706 по КККР на град 

Добрич, находящ се на ул. „Агликина поляна“ №96 – частна общинска собственост, по реда на 

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

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 35 – 17: 

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

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

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

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

имот: 

- УПИ ХХІV-706 в кв. 726, предвиден „за ниско жилищно строителство“ по ПУП-ПРЗ на жк 

„Изгрев“ на град Добрич, приет с Решение №56-3/29.05.2007 г. на Общински съвет град 

Добрич, идентичен с Поземлен имот с идентификатор 72624.613.706 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 15.06.2022 г., с площ 391,00 (триста деветдесет и един) кв. 

метра  

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

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

на собственост върху общински недвижим имот, представляващ Поземлен имот с 

идентификатор 72624.613.706 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, три, точка, 

седем, нула, шест) 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 15.06.2022 г., с 

площ 391,00 (триста деветдесет и един) кв. м, идентичен с УПИ ХХІV-706 в кв. 726, предвиден 

„за ниско жилищно строителство“ по ПУП-ПРЗ на жк „Изгрев“ на град Добрич, приет с 

Решение №56-3/29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич, находящ се на ул. „Агликина 

поляна“ №96, актуван с АОС №5650/09.06.2022 г., вписан под №44, том ХІІІ, вх. рег. 

№4847/13.06.2022 г. в Службата по вписванията град Добрич, на Асен Галинов Асенов, 

собственик на законно построена в имота сграда, за сумата от 10 350,00 (десет хиляди триста и 

петдесет) лева, без включен ДДС.  

 Данъчната оценка на имота е 4 942,20 (четири хиляди деветстотин четиридесет и два и 

0,20) лева. 

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

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 35/28 юни 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 35 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юни 2022 година 

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за продажба на общински жилища – апартаменти. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 35 – 18: 

 

                  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. 187 жк „Балик“ бл. 17, вх. Г, ет. 5, ап. 20 

                 т. 188 жк „Дружба“ бл. 5, ет. 12, ап. 48 

                 т. 189 жк „Балик“ бл. 7, вх. А, ет. 2, ап. 6 

 

 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 №20 (двадесет), със застроена площ 46,58 (четиридесет и 

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

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

№72624.619.563.1.116 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, пет, 

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

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

изменение от 12.04.2022 г., ведно с 1,345% (едно цяло триста четиридесет и пет хилядни 

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

72624.619.563.1, равняващи се на 5,34 (пет, тридесет и четири ) кв. м; 1,345% (едно цяло 

триста четиридесет и пет  хилядни процента) от 434,64 кв. м отстъпено право на строеж, 

равняващи се на 5,85 (пет цяло осемдесет и пет стотни) кв. м, изба №20 с площ 2,84 (две 

цяло осемдесет и четири стотни) кв. м, находящ се на адрес: град Добрич, жк „Балик“ бл. 

17, вх. Г, ет. 5 на Краси Стоянова Димитрова, за сумата от 31 527 (тридесет и една хиляди 

петстотин двадесет и седем) лева без ДДС. Данъчна оценка на апартамента: 7 839,50 

(седем хиляди осемстотин тридесет и девет и 0,50) лева.  

2. АПАРТАМЕНТ №4 (четири), със застроена площ 46,58 (четиридесет и шест 

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

и балкон, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

№72624.619.563.1.36 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, пет, 

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

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

12.04.2022 г., ведно с 1,254% (едно цяло двеста петдесет и четири хилядни процента) от 

397,12 кв. м в ид. части от общите части на сградата с идентификатор 72624.619.563.1, 

равняващи се на 4,98 (четири цяло и деветдесет и осем) кв. м; 1,254% (едно цяло двеста 



 

 

петдесет и четири хилядни процента) от 434,64 кв. м отстъпено право на строеж, 

равняващи се на 5,45 (пет цяло четиридесет и пет стотни) кв. м, изба №4 с площ 2,75 (две 

цяло  седемдесет и пет стотни) кв. м, находящ се на адрес: град Добрич, жк „Балик“, бл. 17, 

вх. Б, ет. 1 на Натали Росенова Русева за сумата от 31 806 (тридесет и една хиляди 

осемстотин и шест) лева, без ДДС. Данъчна оценка на апартамента: 7 195,40 (седем хиляди 

сто деветдесет и пет и 0,40) лева. 

3. АПАРТАМЕНТ №48 (четиридесет и осем), със застроена площ 68,46 

(шестдесет и осем цяло и четиридесет и шест стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, 

сервизно помещение и балкони, представляващ самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор №72624.620.1.10.48 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, нула, 

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

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

0.01720 от общите части на сградата с идентификатор 72624.620.1.10, представляващи 

10.14 (десет цяло и четиринадесет стотни)  кв. м и отстъпено право на строеж – 4.62 

(четири цяло шестдесет и две стотни) кв. м, изба №27-Ⅰ с площ 3,32 (три цяло тридесет и 

две стотни) кв. м, находящ се на адрес: град Добрич, жк „Дружба“, бл. 5, ет. 12 на Елка 

Пейчева Антонова за сумата от 53 945 (петдесет и три хиляди деветстотин  четиридесет и 

пет) лева, без ДДС. Данъчна оценка на апартамента: 14 763,30 (четиринадесет хиляди 

седемстотин шестдесет и три и 0,30) лева. 

4. АПАРТАМЕНТ №6 (шест), със застроена площ 49,70 (четиридесет и девет 

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

представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №72624.619.481.10.6 

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

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

15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, ведно с Кич. 0.00749 от общите 

части на сградата с идентификатор 72624.619.481.10, представляващи 5,95 (пет цяло 

деветдесет и пет стотни) кв. м, и отстъпено право на строеж 6,51 (шест цяло петдесет и 

една  стотни) кв. м, изба №15 с площ 2,69 (две цяло шестдесет и девет стотни) кв. м, 

находящ се на адрес: град Добрич, жк „Балик“, бл. 7, вх. А, ет. 2 на Димитрина Йорданова  

Атанасова за сумата от 35 966 (тридесет и пет хиляди деветстотин шестдесет и шест) лева, 

без ДДС. Данъчна оценка на апартамента: 8 283,40 (осем хиляди  двеста осемдесет и три и 

0,40) лева. 

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

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

нови са освободена доставка от ДДС. 

След продажбата на общински жилища – апартаменти, Община град Добрич 

следва да отпише тяхната балансова стойност. 

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

действия. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 23; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 5. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 35/28 юни 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 35 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юни 2022 година 

 

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект 

„Приют за бездомни лица и семейства“, Договор №BG05M9OP001-2.029-0011-C01 за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014 – 2020. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 35 – 19: 

 

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

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

финанси, Общински съвет град Добрич: 

 

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

Община град Добрич по Проект „Приют за бездомни лица и семейства“, Договор 

№BG05M9OP001-2.029-0011-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020,  в размер до 21 000,00 

лева (Двадесет и една хиляди лева) с цел разплащане на разходи по изпълнение на 

дейностите по проекта. 

 2. Срокът за възстановяване на заема е след одобрение на исканията за плащане 

от Управляващия орган на програмата. 

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

Решението. 

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 35/28 юни 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 35 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юни 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по 

Допълнително споразумение №01 към Договор №BG05M9ОP001-6.002-0096-С01, проект 

„Патронажна грижа + в Община град Добрич“, финансиран по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 35 – 20: 

 

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

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

Общински съвет град Добрич: 

 

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

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

Допълнително споразумение №01 към Договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ №BG05M9ОP001-6.002-0096-С01 по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014 – 2020 г., в размер до 140 000, 00 лева (Сто и четиридесет хиляди 

лева) с цел разплащане на разходи по изпълнение на дейностите по проекта. 

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

плащане от Управляващия орган на програмата. 

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

  

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:    

    (Йоанна Койчева) 



 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 35/28 юни 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 35 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юни 2022 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Удължаване срока на възлагане изпълнението на Услуга от общ икономически интерес 

(УОИИ) – „Патронажна грижа“ по Направление 1 към проект  „Патронажна грижа + в 

Община град Добрич”, процедура ВG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 35 – 21: 

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

местната администрация и съгласно Указания за осигуряване на съответствие на проектите 

за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия 

режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ 

икономически интерес, Общински съвет град Добрич: 

1. Възлага на направление „Социална политика и здравеопазване“ към Дирекция 

„Хуманитарни дейности“ да продължи изпълнението на дейностите по проект 

„Патронажна грижа + в Община град Добрич“ при спазване условията на Управляващия 

орган за срока на удължаване на проектните дейности. 

2. Упълномощава Кмета на Община град Добрич да издаде заповед, с която да 

възложи продължаване изпълнението на дейностите по предоставяне на дейност: 

„Патронажна грижа-предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги“ – 

Направление 1 по проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич“ на Дирекция 

„Хуманитарни дейности“. Заповедта да съдържа всички задължителни елементи, съгласно 

Раздел V от Указания за осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия режим по държавна помощ 

и за съдържание на актовете за възлагане на Услуги от общ икономически интерес;  

3. Дава съгласие финансираните по ОП РЧР услуги по „Патронажна грижа + в 

Община град Добрич“ да продължат да се ползват от потребителите без заплащане на 

такса за периода на удължаване на услугата от 6 месеца. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:     

    (Йоанна Койчева) 



 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 35/28 юни 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 35 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юни 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2022 година на 

Община град Добрич. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 35 – 22: 

 

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

чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с 

изявени дарби, приета с Постановление №298/17.12.2003 г. на Министерски съвет (обн. 

ДВ. бр.111/22.12.2003 г., посл. изм. ДВ бр. 30/31.03.2020 г.), приема Програма на мерките 

за закрила на деца с изявени дарби през 2022 г. на Община град Добрич, съгласно 

Приложение №1. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:     (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

                                                                                                                         Приложение №1                                

                                                                                  

П Р О Г Р А М А 

Н А  М Е Р К И Т Е  З А  З А К Р И Л А  Н А  Д Е Ц А  

С  И З Я В Е Н И  Д А Р Б И  

П Р Е З   2 0 2 2 Г О Д И Н А 

НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

 

Настоящата програма е разработена на основание чл. 12, ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби /НУРОЗДИД/, 

приета с ПМС № 298 от 17.12.2003 г. / обн. ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г., посл. изм. ДВ. 

бр.30 от 31.03.2020 г. / в съответствие с чл. 5 а, т. 1, 2 и 3 от Закона за закрила на детето и 

Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби  от държавни, общински  и 

частни училища  през 2022 г., приета  от  Министерски съвет  с  Постановление № 

94/30.05.2022 г., обн. ДВ бр.41/03.06.2022 г. 

 

             I.ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ 

 

            Закрила на деца с изявени дарби  по смисъла на Наредбата за условията и реда за 

осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, / НУРОЗДИД / е система от мерки за 

насърчаване на творческите заложби и потребности на децата, която им осигурява 

финансово  подпомагане и възможности за изява. Право на закрила има всяко дете с 

изявени дарби в областта на науката, изкуството или спорта. 

           Средствата за стимулиране на деца с изявени дарби, които се отпускат на ученици 

от VIII – XII клас, класирани до навършване на 18 – годишна възраст на национален или 

международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата по чл.11 на 

НУРОЗДИД, се осигуряват от държавния бюджет. 

           Мерките за закрила на деца с изявени дарби, приети с Общинската програма, извън 

мерките по чл.11 ал.1 от НУРОЗДИД се финансират от  общинския бюджет. 

 

            II. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С 

ИЗЯВЕНИ ДАРБИ 

1. За ученици от общински училища на територията на град Добрич, искане за 
закрила на деца с изявени дарби се подава до кмета на Община град Добрич. 
Закрила се предоставя по искане на: 

- детето; 

- родител или законен представител на детето. 

              2.   За ученици от държавни и частни училища на територията на град Добрич, 

искане за закрила на деца с изявени дарби се подава до министъра на културата, 

министъра на образованието и науката, министъра на младежта и спорта. 

              3.  За мерките от Раздел I и  Раздел II от Общинската програма се представят 

документи и се спазват условията и реда, съгласно изискванията на НУРОЗДИД  /от чл.13 

до чл.16а вкл. /.   

4. Документите по т. 1 и т. 3 се подават в деловодството на Община Добрич в 

едномесечен срок от възникване на основанието за предоставяне на закрила. При 

пропускане на този срок по обективни причини, ученикът не губи правото си на стипендия 

или еднократно финансово подпомагане, в случай че заяви искането си в рамките на 

календарната година.  

5. Исканията за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби и приложените 

документи се разглеждат в срок  до  10 дни след края на всяко тримесечие.   

6.  При вземане на решение за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби 

кметът на общината се подпомага от Експертно - консултативна комисия, назначена с 



 

 

негова заповед. След обсъждането на документите, комисията в тридневен срок представя 

протокола от работата си на кмета на общината, заедно с мотивирано предложение за 

всяко едно от постъпилите искания. 

7. Всеки ученик има право да получава само една стипендия по реда на 

НУРОЗДИД  или на основание закон или акт на Министерския съвет.  

              8. Освен по т. 7 от настоящата Програма, всеки ученик има право и на еднократно 

финансово подпомагане от мерките от Раздел II на Общинската програма, което да е в 

различна област от получената стипендия – наука, изкуство, спорт, или от различни 

състезания. 

Раздел I 

ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ КМЕТА НА 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.  5 Т.2  ОТ НАРЕДБАТА ЗА 

УСЛОВИЯТА И РЕДА  ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С 

ИЗЯВЕНИ ДАРБИ 

/ Приета с ПМС №298/2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 30/31.03.2020 г. / 

МЕРКИ ПО НАРЕДБАТА ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ 

1. Насърчаване на творческите заложби и 

потребности на деца с изявени дарби по чл. 

8 чрез еднократно  финансово подпомагане. 

Ученик от общинско училище, класиран 

индивидуално до навършване на 18 години 

през 2022 г.  на първо, второ или трето място 

на национален или международен конкурс, 

олимпиада или състезание в областта на 

науката, изкуството и спорта, включени в  

Националната програма за 2022 г. по чл.11, 

ал.1.  от НУРОЗДИД. 

1.1. Подпомагане за обучение в курсове по 

изкуства, наука или спорт. 

Ученик от общинско училище, представил 

служебна бележка от организатора за включване 

в курс за обучение и документ за  класиране на 

първо, второ или трето място на национален или 

международен конкурс, олимпиада или 

състезание, в областта на изкуството, науката 

или спорта, включени в Националната програма  

за 2022 г.  

1.2. Подпомагане за участие в пленери, 

обучителни и тренировъчни лагери. 

Ученик от общинско училище, представил 

служебна бележка от организатора за участие в 

пленер, обучителен или тренировъчен лагер, 

класиран на първо, второ или трето място на 

конкурс, олимпиада или състезание, в областта 

на изкуството, науката или спорта, включени в 

Националната програма за 2022 г. 

1.3.Подпомагане за участие в национални и 

международни конкурси, олимпиади и 

състезания. 

 Ученик от общинско училище, класиран на 

първо, второ или трето място на конкурс, 

олимпиада или състезание в областта на 

изкуството, науката и спорта, включени в 

Националната програма за 2022 г., представил 

документи за класиране. 

2. Подпомагане за участие в подготвителни 

курсове и/или индивидуална подготовка за 

постъпване в спортни училища или в 

училища по изкуствата по чл. 9, т. 2 от 

НУРОЗДИД. 

 Ученик от общинско училище, класиран на 

първо, второ и трето място на конкурс, 

олимпиада или състезание в областта на 

изкуството или спорта на общинско,  

регионално,  национално или международно 



 

 

равнище за 2022 г., предоставил документи по 

чл. 15, ал. 4 и ал. 5 от НУРОЗДИД. 

3. Стимулиране на деца с изявени дарби по 

чл. 10, чрез предоставяне на стипендия. 

Ученик  от VIII до XII клас от общинско 

училище, който до навършване на 18 години е 

класиран  индивидуално през 2022 г. на първо, 

второ или трето място на национален или 

международен конкурс, олимпиада или  

състезание, включени в Националната програма 

за  2022 г. съгласно чл.11, ал.1 от НУРОЗДИД. 

 

Раздел II 

ДРУГИ МЕРКИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ КМЕТА 

НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

МЕРКИ ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ ФИНАНСИРАНЕ 

Предоставяне на специална 

закрила на деца с изявени дарби 

чрез еднократно финансово 

подпомагане . 

1.Ученик до 18 – годишна възраст от 

общинско училище, класиран 

индивидуално на първо, второ или трето 

място на национален или международен 

конкурс, олимпиада или състезание, 

включени в Националната програма за 

2022 г., когато възрастовата група не се 

подпомага със стипендия, съгласно 

разпоредбите на НУРОЗДИД. 

2.Ученик до 18 – годишна възраст от 

общинско училище, класиран на първо, 

второ или трето място на конкурс, 

олимпиада или състезание в областта на 

изкуството, науката или спорта на 

общинско, областно, регионално, 

национално или международно равнище  

през 2022 г. 

 

 

 

I  място – до 160 лв. 

 

II място – до 130 лв. 

 

III място – до 100 лв. 

 

 

 

 

Забележка: 

1. Финансирането на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби 

през 2022 година  на Община град Добрич се осъществява от: 

- Раздел I т.1 и т.2 и  Раздел II -  средства от общинския бюджет в размер на 

 7 500 / седем хиляди и петстотин лева / , съгласно Решение №33-2/26.04.2022 г. на 

Общински съвет град Добрич.; 

- Раздел I т. 3  -  средства от държавния бюджет. 

            2. За всяко изключение, несъответстващо в пълна степен на Програмата, Експертно 

- консултативната комисия приема решение за финансово подпомагане в рамките на 

осигурените средства. 

               Настоящата Програма е приета с Решение № 35-22 от 28.06.2022 г. на Общински 

съвет град Добрич. 
 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 35/28 юни 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 35 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юни 2022 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

консултативен център-I-Добрич“ ЕООД град Добрич, ЕИК: 124140780 за определяне на кандидата, 

спечелил конкурса. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 35 – 23: 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 23, ал. 1 Наредба за условията и реда за 

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

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

нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност и т. 16, т. 17 и т. 19 от 

Приложение №1 към Наредбата – Ред и условия за провеждане на конкурсите за възлагане на 

управлението на еднолични търговски дружества с общинско участие одобрява, предложеното от 

Комисията класиране (Протокол на конкурсната комисия от 21.06.2022 г. – Приложение №1), а 

именно:  

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

център-I-Добрич” ЕООД  ЕИК: 124140780 – д-р Мариян Иванов Ананиев с общ бал – 11,50 точки.  

 2. Определя класирания д-р Мариян Иванов Ананиев за спечелил конкурса за управител на 

„Диагностично-консултативен център-I-Добрич” ЕООД. 

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

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

консултативен център-I-Добрич” ЕООД град Добрич ЕИК: 124140780 – Образец 7 от Наредба за 

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

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

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

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

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

управление на „Диагностично-консултативен център-I-Добрич” ЕООД град Добрич ЕИК: 

124140780. 

 5. Възлага на управителя на „Диагностично-консултативен център-I-Добрич“ ЕООД – д-р 

Мариян Иванов Ананиев, да предприеме последващите, съгласно Закона и подзаконовите 

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

партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията.. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:            (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 35/28 юни 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 35 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юни 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

Добрич на редовно присъствено заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК в 

обособена територия, обслужвана от „ВиК Добрич“ АД, град Добрич, което ще се проведе 

на дата 30-ти юни 2022 г., а при липса на кворум определена резервна дата 07.07.2022 г. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 35 – 24: 

 

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

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

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

невъзможност да присъства лично определя инж. Пенчо Керванов, зам.-кмет УТ да 

представлява Община град Добрич в редовното присъствено заседание на Общото 

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

АД, гр. Добрич, което ще се проведе на 30 юни 2022 г. от 10,00 часа, а при липса на кворум 

на 07.07.2022 г. в зала „Пресцентър“ на Областна администрация Добрич. 

2. Упълномощава кмета на Община град Добрич, съответно определения в т. 1 

представител да гласува в Общото събрание на Асоциацията по ВиК, както следва: 

2.1. По точка първа от дневния ред – „приема“ 

2.2. По точка втора от дневния ред – „приема“ 

2.3. По точка трета от дневния ред – „приема“ 

2.4. По точка четвърта от дневния ред – „против“.   

 

 ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 35/28 юни 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 35 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юни 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация 

(ПУП-ПР) за УПИ I „за КЖС“, кв. 547; УПИ I „за КЖС“, кв. 548 и улица от О.Т. Р244 до 

О.Т. Р248, ЖК “Русия 1“, град Добрич. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 35 – 25: 

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, 

ал. 1 и чл. 131, ал. 1 от ЗУТ:  

 

I. Одобрява Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация 

и застрояване (ПУП-ПР) за УПИ I „за КЖС“, кв. 547; УПИ I „за КЖС“, кв. 548 и улица от 

О.Т. Р244 до О.Т. Р248, ЖК „Русия 1“, град Добрич. 

 

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

Закона, действия. 

 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:    (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:   

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 35/28 юни 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 35 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юни 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

на ПИ 72624.900.219, в землището на град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 35 – 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 72624.900.219, местност „Алмалии” 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 север и на 

нормативно определените отстояния от вътрешните граници, с устройствени показатели: 

Н≤7,00м, Пл.застр.≤40%, Кинт≤0,8 и Пл.озел.≥50%, съгласно коригираната скица-

предложение по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ.  

Предложението е в съответствие с действащия ОУПО град Добрич – ПИ 

72624.900.219, 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) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:    

    (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 35/28 юни 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 35 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юни 2022 година 
 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

– план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ VII – „за трафопост и озеленяване“, кв. 582 на ЖК 

„Русия 2“, град Добрич. 
 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 35 – 27: 

 

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 131, 

ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, дава съгласие за изработване на проект за изменение на 

Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ VII – „за трафопост и 

озеленяване“, кв. 582 на ЖК „Русия 2“, град Добрич, с цел обособяване на УПИ с проектен 

номер XXII – „за трафопост“, с площ от 130,00 кв. м, и на УПИ с проектен номер XXIII – 

„за озеленяване“ – с площ 1782 кв.м, като Изменението засяга уличната регулация – отпада 

съществуващо уширение към ул. „Елисейна“.  

Проектът за изменение да се съгласува от Службата по геодезия, картография и 

кадастър – гр. Добрич, съгласно изискванията на чл. 65 от Наредба №РД-02-20-

5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и 

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

Добрич. 

Проектът да бъде представен в един оригинал на недеформируема прозрачна основа 

и две копия на хартиен носител, както и в цифров вид, върху технически носител, съгласно 

чл. 65, ал. 6, т. 4 от Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове. 

Техническият носител да съдържа и файл във формат PDF.  

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

Закона действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 
 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:     (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:         

     (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 35/28 юни 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 35 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юни 2022 година 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

на ПИ 72624.509.158, в землището на град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 35 – 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 

72624.509.158 в землището на град Добрич, за промяна предназначението му „за Жилищно 

строителство“ с ново, ниско, свободно застрояване с ограничителни линии на по 3,00 м от 

имотните граници на юг, запад и изток, с устройствени показатели: Н ≤10,00 м, Пл.застр. ≤40%, 

Кинт ≤1,0 и Пл.озел. ≥50%, съгласно скица-предложение по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ.  

Предложението е в съответствие с действащия ОУПО град Добрич – ПИ 

72624.509.158, по действащата КК, попада ИЗВЪН СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ на града, в 

ТЕРЕНИ С ДОПУСТИМА СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО.  

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

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

№8 за обема и съдържанието на устройствените планове. Техническият носител да съдържа и файл 

във формат PDF. 

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

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

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

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 35/28 юни 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 35 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юни 2022 година 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

на ПИ 72624.903.18, местност „Алмалии” в землището на град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 35 – 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 72624.903.18, местност „Алмалии” 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 запад и на 

нормативно определените отстояния от вътрешните граници, с устройствени показатели: Н 

≤7,00м, Пл.застр. ≤40%, Кинт ≤0,8 и Пл.озел. ≥50%, съгласно коригираната скица-

предложение по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ.  

Предложението е в съответствие с действащия ОУПО град Добрич – ПИ 

72624.903.18, 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“ – 30; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 35/28 юни 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 35 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юни 2022 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

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

на ПИ 72624.176.102 в землището на град Добрич. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 35 – 30: 

 

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 72624.176.102 в землището на град Добрич, за промяна на 

предназначението му „за Фотоволтаична централа“, с ограничителни линии на по 4,00 м от 

имотните граници, с устройствени показатели: Н ≤10,00 м, Пл.застр. ≤80% и Кинт ≤2,5, 

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

Предложението е в съответствие с влязло в сила ЧИ на ОУПО град Добрич – ПИ 

72624.176.102, по действащата КК, попада ИЗВЪН СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ на града, 

в „ТЕРЕНИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ ПРОИЗВОДСТВА – Пел”.  

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

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

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

да съдържа и файл във формат PDF. 

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

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

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

Закона действия. 

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 35/28 юни 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 35 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юни 2022 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, реда 

и работата на Общински фонд „Здраве“. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 35 – 31: 

 

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

чл. 17, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79 

от Административнопроцесуалния кодекс:  

 1.   Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, 

реда и работата на Общински фонд „Здраве“, както следва: 

 

  чл. 1 се изменя и допълва по следния начин:  

чл. 1 С този правилник се определят органите, реда и условията за финансово 

подпомагане на специализацията и/или осигуряването на социално-битови условия на 

лекари, специалисти по здравни грижи, клинични психолози и здравни асистенти за 

необходимото кадрово обезпечаване на „МБАЛ – Добрич“ АД и общинските лечебни 

заведения на територията на Община град Добрич от Общински фонд „Здраве“. 

 чл. 6, ал. 1 се изменя и допълва по следния начин:  

чл. 6 (1) Общински фонд „Здраве“ подпомага лекари, специалисти по здравни грижи, 

клинични психолози и здравни асистенти, които са сключили трудов договор с „МБАЛ 

– Добрич“ АД и общинските лечебни заведения на територията на Община град 

Добрич. Средствата се предоставят до изчерпване на наличностите във фонда. 

 В чл. 6, ал. 2 се изменя и допълва по следния начин (изменя се т. 4, т. 5 отпада и се 

създава нова т. 6) 

 Чл. 6 (2) (изм. и доп. с реш. № 41-16 от 27.11.2018 г.) Финансовото и социално-

битовото   подпомагане се осъществява под формата на: 

 1. възстановяване на такси за участие в основните курсове за придобиване 

на специалност – за всеки конкретен модул 

и/или 

 2. (нова - реш. № 41-16 от 27.11.2018 г.)  възстановяване на такси за участие 

за индивидуално обучение към СДО (следдипломно обучение) на специалисти по 

здравни грижи, след представяне на карта-направление (по един курс годишно) 

и/или 

 3. възстановяване на разходи за наем на общинско ведомствено жилище, 

предоставено по реда на Наредбата за реда и условията за установяване на 



 

 

жилищни нужди за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския 

жилищен фонд на Община град Добрич 

и/или 

 4. (нова - реш. № 41-16 от 27.11.2018 г.)  възстановяване на разходи за 

свободен наем на жилище в размер на 200 лева  

и/или 

 5. възстановяване на средства за пътно-транспортни разходи от и до 

работното място (за лица, които живеят извън град Добрич), съгласно Наредбата за 

командировките в страната, но не повече от 250 лева месечно. 

и/или 

 6. възстановяване на средства за пътно-транспортни разходи от работното 

място до мястото на специализацията, съгласно Наредбата за командировките в 

страната, но не повече от 250 лева месечно. 

 

 В чл. 6  се допълва по следния начин (създава нова ал. 3, а досегашната ал. 3 става 

ал. 4): 

 Чл. 6 (3) Не се допуска едновременното възстановяване на разходи за наем и пътно-

транспортни разходи. 

(4) Формата и срокът на подпомагане се определят с решение на Управителния  

съвет. 

 Чл. 7 се изменя и допълва по следния начин: 

чл. 7 Право да кандидатстват за подкрепа от Общински фонд „Здраве“ имат лицата по 

чл. 6, ал. 1, които са сключили трудов договор на пълно работно време с „МБАЛ – 

Добрич“ АД и общинските лечебни заведения на територията на Община град Добрич. 

 Чл. 8, т. 1 се изменя и допълва по следния начин: 

Да са сключили трудов договор на пълно работно време с „МБАЛ – Добрич“ АД и 

общинските лечебни заведения на територията на Община град Добрич. 

 Заявлението за подпомагане (Приложение 1 към Правилника) се изменя и 

допълва по следния начин (отпада една форма на подпомагане, добавя се нова 

форма на подпомагане, отпадат т. 5 и т. 6): 

 .......... 

Моля, след като разгледате настоящото заявление и приложените към него 

документи, да се произнесете с решение по реда на чл. 3, ал. 1, т. 5 от Правилника за 

организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ при Община град Добрич, с 

което да бъде одобрен за финансово и социално-битово подпомагане под формата на: 

 възстановяване на такси за участие в основните курсове за придобиване на 

специалност – за всеки конкретен модул 

             и/или 

 възстановяване на такси за участие за индивидуално обучение към СДО 

(следдипломно обучение) на специалисти по здравни грижи, след представяне на 

карта-направление (по един курс годишно) 

             и/или 

 възстановяване на разходи за наем на общинско ведомствено жилище, 

предоставено по реда на Наредбата за реда и условията за установяване на 

жилищни нужди за настаняване под наем и разпореждане с жилища от 

общинския жилищен фонд на Община град Добрич 

             и/или 

 възстановяване на разходи за свободен наем на жилище в размер на 200 лева  

              и/или 



 

 

 възстановяване на средства за пътно-транспортни разходи от и до работното 

място (за лица, които живеят извън град Добрич), съгласно Наредбата за 

командировките в страната, но не повече от 250 лева месечно 

       и/или 

 възстановяване на средства за пътно-транспортни разходи от работното място до 

мястото на специализацията, съгласно Наредбата за командировките в страната, 

но не повече от 250 лева месечно. 

 

Прилагам в оригинал и моля, при разглеждане на заявлението ми да вземете 

предвид следните документи: 

1. Свидетелство за съдимост; 

2. Копие на трудов договор; 

3. Копие на диплома за завършено медицинско образование; 

4. Копие на книжка на специализанта (ако е приложимо); 

5. Копие на договор за наем на ведомствено или друго жилище (ако е 

приложимо); 

6. Становище на ръководителя на лечебното заведение за болнична помощ; 

7. Копие на карта-направление за обучение (ако е приложимо); 

8. Декларация за промяна в обстоятелствата. 

 В приложение № 2 Договор от т. 8 отпада следния текст:  

- да предоставя в Общината отчетни документи за заплатени месечни такси в общински 

детски ясли и/или детски градини на територията на Община град Добрич при условие, 

че подпомагането се извършва по този начин. 

 В приложение № 2 Договор отпада т. 9, а останалите точки да променят позициите 

си от 9 до 18.  

 Допълва се §4 от Допълнителни, преходните, заключителни разпоредби и 

приложения по следния начин: 

§4 Правилникът за изменение и допълнение на Правилник за организацията, реда и 

работата на Общински фонд „Здраве“ е приет с Решение №35-31 от 28.06.2022 г. на 

Общински съвет град Добрич и влиза в сила от 01.08.2022 г. 
 

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

закона действия по изпълнение на решението. 

   

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 35/28 юни 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 35 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юни 2022 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Кандидатстване с проект за проектиране и изграждане на нов физкултурен салон на 

територията на Основно училище „Хан Аспарух“, гр. Добрич. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 35 – 32: 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА дава съгласие Община град 

Добрич да кандидатства за финансиране пред Министерството на образованието и науката 

по Годишната програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или 

създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските 

училища, с проект „Проектиране и изграждане на нов физкултурен салон на територията 

на Основно училище „Хан Аспарух“, гр. Добрич“. 

 

2. Община град Добрич да осигури средства за съфинансиране изпълнението на 

предвидените дейности над сумата от 1100000,00 лева с вкл. ДДС. 

 

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

   

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 30; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 35/28 юни 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 35 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юни 2022 година 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Сключване на допълнително споразумение към Договор за обществена услуга №ДР-

35/01.06.2022 г. с „Градски транспорт Добрич“ ЕООД ЕИК:202966915. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 35 – 33: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, и във връзка чл. 43 от Договор за 

обществена услуга №ДР-35/01.06.2022 г. с „Градски транспорт Добрич“ ЕООД, 

Общински съвет Добрич:  

1. Упълномощава Кмета на Община Добрич да сключи допълнително 

споразумение към Договор за обществена услуга с „Градски транспорт Добрич“ ЕООД, 

гр. Добрич, ЕИК 202966915 за промяна  в „Приложение №10 - Действащи линии и 

маршрутни разписания“, като същата се изразява в следното: 

Автобусна линия № 215 (сезонна делник и празник) с маршрут – начална спирка 

Автогара – бул. „Добруджа” – ул. „Васил Левски” – ул. „Сан Стефано” – лозята - крайна 

спирка сметище, сезонна: 

– 3 курса лятно (01.06. до 15.09.) разписание – делник с часове на тръгване 

8:15, 12:00 и 17,00 часа. 

– 2 курса лятно (01.06. до 15.09.) разписание – празник с часове на тръгване 

8:15 и 17,00 часа. 

– 2 курса зимно разписание (16.09. до 31.05.) разписание – делник 8:15 и 15,00 

часа,  

със спиране  на  всички  спирки по маршрута, обща дължина – 11  км, общо   

време   за  движение – 30  мин., общо време за пътуване – 40 мин. 

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

действия.   

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 35/28 юни 2022 година  

ПРОТОКОЛ 

№ 35 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юни 2022 година 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Даване съгласие за безвъзмездно придобиване на част от сграда с идентификатор 

72624.606.1131.7, частна държавна собственост, находяща се на ул. „Калиакра“ №54, ведно с 

прилежащия ѝ терен, включваща самостоятелни обекти с проектни идентификатори: 

72624.606.1131.7.8, 72624.606.1131.7.4, 72624.606.1131.7.5, 72624.606.1131.7.6, 

72624.606.1131.7.7. 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

РЕШЕНИЕ 35 – 34: 

I. На  основание  чл. 21, ал. 1, т. 8  и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 54 от Закона за 

държавната собственост и предложение за разкриване на филиал на Медицински университет 

„Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна в град Добрич, който да осъществява обучение по 

специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“, Общински съвет град Добрич дава 

съгласие за безвъзмездно придобиване в собственост на Община град Добрич на част от сграда 

с идентификатор 72624.606.1131.7, частна държавна собственост, находяща се на ул. 

„Калиакра“ №54, ведно с прилежащия ѝ терен, включваща следните самостоятелни обекти:  

1. Самостоятелен обект в сграда с проектен идентификатор 72624.606.1131.7.8 по КККР 

на град Добрич с площ 898.00 кв. м, находящ се на етаж 0 в сграда с идентификатор 

72624.606.1131.7, с предназначение на самостоятелния обект: за учебна дейност;  

2. Самостоятелен обект в сграда с проектен идентификатор 72624.606.1131.7.4 по КККР 

на град Добрич с площ 1278.00 кв. м, находящ се на етаж 1 в сграда с идентификатор 

72624.606.1131.7, с предназначение на самостоятелния обект: за учебна дейност;  

3. Самостоятелен обект в сграда с проектен идентификатор 72624.606.1131.7.5 по КККР 

на град Добрич с площ 882.00 кв. м, находящ се на етаж 2 в сграда с идентификатор 

72624.606.1131.7, с предназначение на самостоятелния обект: за учебна дейност; 

4. Самостоятелен обект в сграда с проектен идентификатор 72624.606.1131.7.6 по КККР 

на град Добрич с площ 882.00 кв. м, находящ се на етаж 3 в сграда с идентификатор 

72624.606.1131.7, с предназначение на самостоятелния обект: за учебна дейност; 

5. Самостоятелен обект в сграда с проектен идентификатор 72624.606.1131.7.7 по КККР 

на град Добрич с площ 732.00 кв. м, находящ се на етаж 4 в сграда с идентификатор 

72624.606.1131.7, с предназначение на самостоятелния обект: за учебна дейност. 

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

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 35/28 юни 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 35 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юни 2022 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Дарение  на „Многопрофилна болница зa активно лечение – Добрич” АД, ЕИК: 124141302 

на двойностенен инкубатор и реанимационна маса, комбинирани в един апарат за 

отделението по Неонатология. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 35 – 35: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и чл. 41, ал. 3 от Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:  

1. Дава съгласие на Община град Добрич да дари на Многопрофилна болница зa 

активно лечение – Добрич” АД – Двойностен интензивен инкубатор и реанимационна 

маса, комбинирани в един апарат, модел Dual Incu i, производство на фирма ATOM 

Medical Corporation (Япония) на обща стойност 49 998,00 лв. 

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да подпише договор за дарение, с 

който се прехвърля в пълен обем правото на собственост върху вещта, ведно с 

гаранционните права и задължения, като приложи към него двустранно подписани 

приемателно-предавателни протоколи, удостоверяващи предаването и приемането на 

дарения апарат.   

 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 35/28 юни 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 35 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юни 2022 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Предложение за изменение в календарния график за провеждане заседанието на Общински 

съвет град Добрич през месец ЮЛИ 2022 година. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 35 – 36: 

 

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

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

взаимодействието му с общинската администрация: 

 

 

1. Общински съвет град Добрич изменя календарния график за провеждане на 

своето редовно заседание през месец ЮЛИ 2022 г. от 26.07.2022 г. на 

28.07.2022г. 

2. Възлага на Кмета последващите, съгласно нормативната уредба действия. 

  

 

ГЛАСУВАЛИ: 

„ЗА“ – 30; „ПРОТИВ“ – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 

 

Препис - извлечение!  

ОСЗ 35/28 юни 2022 година  

 

ПРОТОКОЛ 

№ 35 

от заседание на Общински съвет град Добрич, 

проведено на 28 юни 2022 година 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Промяна на „Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – 

общинска собственост, с участие на местното население, 2019 – 2023 г.”. 

 

 

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ 35 – 37: 

 

Общински съвет град Добрич: 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, приема промяна на „Програма за реализация на 

благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на 

местното население, 2019 – 2023 г.” (Приложение № 1); 

 

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

действия.   

 

ГЛАСУВАЛИ: 

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

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:   (п) 

   (инж. Нивелин Радичков) 

 

ПРОТОКОЛЧИК:      (п) 

                     (Виолета Йончева)   

 

 

 

Вярно с оригинала!  

Снел преписа:  

   (Йоанна Койчева) 



 

 

Приложение №1 
 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 

 

За реализация на благоустройствени мероприятия 

върху обекти – общинска собственост 

с участие на местното население 

 

 

2019 – 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Резюме на Програмата 

 

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на 

гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от 

местно значение, които ЗМСМА е предоставил в тяхна компетентност, включително в 

сферата на: благоустрояването и комуналните дейности, устройството и развитието на 

територията на общината; опазването на околната среда и рационалното използване на 

природните ресурси; поддържането и опазването на културни, исторически и 

архитектурни паметници и др. В този смисъл първостепенен ангажимент на Общината е 

както поддръжката на елементите на техническата инфраструктура, така и ефективното 

управление на откритите пространства като важен елемент от градската архитектурна 

среда.  

По правило това са дейности, които изискват акумулирането на значителен 

финансов ресурс и кадрово обезпечаване. Това налага преосмислянето на функциите на 

Общината, свързани с поддръжката на елементите на техническата инфраструктура и с 

опазването и развитието им и търсене на механизми за устойчивост на тези дейности.  

Община град Добрич е Първата българска община, която разработи и успешно 

изпълни Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – 

общинска собственост, с участието на гражданите на Добрич в периода 2005 – 2007. 
Философията на Програмата бе в процесите на подобряване на жизнената среда да 

привлече като активни участници местните общности – формални сдружения, обединени 

от идеята да реализират инициативи в обществена полза, насочени към благоустрояването 

на публични пространства, в партньорство с Общината.  

Програмата е една изключително полезна инициатива, която в годините след 2005г. 

намери широка подкрепа както сред местните общности (граждани, фирми и НПО), така и 

в други общини от страната.  

На практика Програмата се превърна в първия по своя характер документ, който 

насърчава граждански инициативи в полза на Общината и чието изпълнение е обеспечено 

със средства от общинския бюджет. 

Повишеният интерес на гражданите и бизнеса към тази инициатива на Общината, 

успешно реализираните дейности и постигнати резултати, както и нейната популярност са 

основание за преосмисляне на досегашната практика и предлагането на нова Програма, 

основана на принципите на приемственост и допълняемост.  

Същност на Програмата 

Настоящата програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху 

обекти – общинска собственост с участието на местното население е отворен документ, 

който може да бъде променян, изменян и допълван с решения на Общински съвет.  

Програмата е разработена в съответствие със съществуващата законова рамка и е 

съотносима с приоритетите на Общинския план за развитие. 

Настоящата Програма има за свой предмет да бъде практическо ръководство, 

определящо:  

 Условията за включването на обекти – общинска собственост, конкретните допустими 

дейности по благоустрояването им и начинът, по който те да бъдат изпълнявани и 

финансирани; 

 Механизмите за осъществяване на контрол по управление на откритите пространства и 

разходването на отпуснатите средства за реализация на дейностите, и 

 Ресурсното осигуряване – възможни източници на финансиране. 

 

 

 



 

 

Цели на Програмата: 

 

 Да създаде устойчив модел на партньорства между Община и физически и юридически 

лица при извършването на дейности по благоустрояване на откритите пространства; 

 Да формира механизъм за ефективно управление и стопанисване на откритите 

пространства в град Добрич; 

 Да насърчи гражданската активност в процесите на изграждане и опазване на 

общинското имущество. 

 

Срок на действие 

Настоящата Програма е краткосрочен документ. Срокът на действието й е за 

периода 2019 – 2023 година, съобразено с мандата на настоящия общински съвет.  

 

Описание на дейностите 

Настоящата програма е насочена към реализация на инициативи, свързани с 

поддържане на вътрешно-квартални, околоблокови, алейни пространства, ремонт и 

възстановяване на подходи към отделни имоти в различни части на град Добрич, ремонт и 

възстановяване на тротоари и други благоустройствени мероприятия. 

 

Допустими дейности на Програмата 

В рамките на тази Програма могат да се изпълняват СМР по текущ ремонт, за които 

не се изисква издаването на Разрешение за строеж съгласно Закон за устройството на 

територията. 

 

 

Източници на финансиране (ресурсно осигуряване): 

 

1. Общински бюджет на Община град Добрич за съответната календарна година; 

2. Съучастие на физически и юридически лица. 

 

Механизъм за реализация на дейностите по Програмата 

При кандидатстване за реализиране на дейности по Програмата е необходимо 

кандидатът да представи: 

1. Коректно попълнен и заверен Формуляр за кандидатстване за финансиране на обект 

– публична общинска собственост, със средства от Програма за реализация на 

благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участието 

на местното население; 

2. Протокол от законно проведено по реда и изискванията на Закона за управление на 

етажната собственост (ЗУЕС) общо събрание на собствениците (за обекти в режим 

на етажна собственост); 

 

Допустимост на кандидатите 

 

Допустимите дейности по Програмата имат за основна цел да насърчат участието на 

граждани и търговски дружества, които осъществяват дейността си на територията на 

града, в изпълнението на малки благоустройствени мероприятия, в поддръжката на 

прилежащите около домовете им пространства, както и в опазване на изграденото с техен 

труд.  

 

 

 

 



 

 

Допустими кандидати по настоящата Програма са: 

 

1. Физически и юридически лица, упражняващи своята дейност на територията на 

Общината; 

2. Местни общности или отделни граждани; 

3. Неправителствени организации. 

 

По смисъла на настоящата Програма местните общности са формална група от 

физически лица, обединени от идеята и заинтересовани от решаването на конкретен 

проблем, свързан с подобряване на средата за обитаване в даден квартал, жилищен блок, 

комплекс и др. 

 

По настоящата програма не могат да участват държавни и общински структури, 

които се явяват първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни средства. 

Недопустимо е участието на общински и държавни училища и детски градини. 

 

Финансово разпределение на ресурсите по Програмата 

 

Ежегодно, с приемането на Общинския бюджет  на Общината, се определя общият 

размер на средствата за финансиране на дейностите по настоящата Програма. Този общ 

размер има два източника: собствени бюджетни средства и съфинансиране от физически и 

юридически лица. 

Размерът на средствата може да бъде коригиран с Решение на Общински съвет, 

съобразно хода на изпълнение на дейностите и възможностите на общинския бюджет. 

Кандидатстване за включване на обекти в Програмата 

Срокове за кандидатстване 

Предложения от допустимите кандидати за реализация на обекти се приемат през 

календарната година, за която има осигурено финансиране от общинския бюджет.  

Разглеждането на предложенията се извършва от Комисия, на сесии в рамките на 

календарната година. 

Постъпилите през предходната година и неразгледани от Комисията предложения 

(поради недостиг на финансов ресурс, липса на достатъчно време за реализирането им и 

др.) се разглеждат на първото за следващата година заседание на комисията. 

Предложените и одобрени от Комисията дейности трябва да бъдат реализирани най-

късно до 4 месеца от сключване на споразумението за финансиране. 

Условия за включване на обекти в Програмата 

Задължителните условия, на които трябва да отговаря конкретното 

предложение за включване на обекти за реализиране в рамките на програмата, са 

следните: 

 Обектът, който се предлага, да е общинска собственост; 

 Дейностите, предложени за изпълнение, да са сред допустимите по 

Програмата; 

 Да се осигури финансово участие на кандидата в реализацията на дейностите 

в размер: 

- не по-малък от 25 % от общата стойност на обекта за 

физически лица и  

- не по-малък от 50% от общата стойност - за юридически лица. 

 Обектът да е изпълним в рамките на календарната година; 

 Не се допуска повече от едно предложение за един обект, независимо от 

кандидата, в рамките на една календарна година; 



 

 

 Общата стойност на ремонтните работи на всеки обект да е в границите от 

1 500 до 15 000 лева с включен ДДС. 

 

Ред за кандидатстване 
 

За кандидатстване по Програмата се подава изцяло попълнен формуляр 

(заявление) по образец, в Центъра за услуги и информация, на работно място 

„Деловодство”.  

Ако кандидата е местна общност, която е в режим на етажна собственост, 

формуляра за кандидатстване по програмата трябва да е придружен от Протокол от общо 

събрание на Етажната собственост, проведено по реда и изискванията на ЗУЕС, в който да 

е отразено съгласието на съсобствениците да кандидатстват за реализиране на 

благоустройствени мероприятия по Програмата.  

Кандидатът задължително посочва данните, изисквани в заявлението, както и 

размерът на съфинансиране, който трябва да бъде: 

 За физически лица - не по-малък от 25 % от общата стойност на 

дейностите по обекта; 

 За юридически лица - не по - малко от 50% от общата стойност на 

дейностите по обекта; 

Непопълнени формуляри, както и такива с липсващи данни или Протоколи от 

общото събрание на Етажната собственост, няма да бъдат завеждани и разглеждани. 

Постъпилите предложения се разглеждат от Комисия, назначена със Заповед на 

Кмета на Община град Добрич, която включва задължително членове от: 

Общински съвет – 7 члена; 

Общинска администрация – 6 члена. 

 

Комисията разглежда постъпилите до момента предложения на свои заседания и 

описва мотивите си за одобряване или отхвърляне на даден обект в Констативен протокол. 

За одобрените предложения, комисията изисква от кандидатите да представят 

инвестиционен проект, изготвен и заверен от правоспособен проектант по съответната 

част, в едно с обяснителна записка, количествена сметка и КСС.  

Изготвянето на проекта е за сметка на кандидата, подал предложението за 

реализация. В едномесечен срок след провеждане на заседанието, отговорния за 

реализацията на програмата служител от Община град Добрич, задължително уведомява 

всеки кандидат за решението по неговото предложение. Решенията на комисията са 

окончателни и не подлежат на повторно преразглеждане. 

На одобрените кандидати се отправя писмено предложение за сключване на 

Споразумение за финансиране, имащо за предмет да определи рамката на финансиране 

на конкретния обект. 

В случай на отказ на кандидата от сключване на споразумение, независимо от 

посочените причини, или неявяването му в срок, преписката по неговото предложение за 

реализация се прекратява. 

Ако кандидата е сключил споразумение за финансиране, но не е внесъл своя дял в 

упоменатия в него срок, споразумението се счита за развалено и обекта не подлежи на 

изпълнение. 

Дейностите по Програмата се изпълняват от външен за община Добрич изпълнител 

избран по реда на ЗОП. Община гр. Добрич, чрез възлагателно писмо, възлага на 

избраният изпълнител изпълнението на дейностите за конкретния обект, след осигуряване 

на финансирането от страна на кандидатите (местните общности). 

 

 

 



 

 

Мерки за информация и публичност 

 

За улеснение на гражданите на официалната Интернет-страница на Общината, в 

рубриката „Стратегии, Планове, Програми”, е публикуван текста на самата Програма. От 

там желаещите да кандидатстват могат да изтеглят и формуляра за кандидатстване. 

 

Ползи от реализацията на дейностите по Програмата 

 

 Благоустроени пространства – тротоари, алейни пространства, зелени 

площи; 

 Съхранено общинско имущество; 

 Подобрено качество на живот на местните общности; 

 Подобрени параметри на околната среда; 

 Провокирана солидарност и гражданско чувство за отговорност чрез 

равностойно поемане на задължения; 

 Утвърдени партньорства с граждани и фирми; 

 Реализиран продукт с добавена стойност.  

 

Контрол по реализация на дейностите и изразходените средства 

 

Контролът по изпълнение на дейностите в настоящата Програма се осъществява от 

общинска администрация град Добрич. 

 

 

 

           Приета с решение № 3-29 от 20.12.2019 г. на Общински съвет град Добрич, променена 

с Решение №18-7 от 23.02.2021 г.  на   Общински  съвет  град Добрич. 

 

 


