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общинска собственост” и временна комисия, която да изработи и предложи на 

Общинския съвет на Община град Добрич правилник за устройство и работа на фонда 

 

 УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 Многократно  и  по различни поводи, включително при срещи със съграждани 

по кварталите, са поставяни  въпроси за необходимостта от поддържане и ремонт на 

общински сгради и съоръжения, повредени или амортизирани при експлоатацията им. 

В много случаи се касае за незначителни по стойност строително – ремонтни дейности, 

които при несвоевременно извършване, водят до необходимост от основен ремонт. 

Такива са повреди на настилки на публични пространства, счупени и изкъртени 

клоцове и бордюри, ударопоглъщащи настилки на фитнес и детски площадки на 

открито, повредени уреди, заслони на спирки на градския транспорт, пейки и други 

елементи на градския дизайн. Установяват се локални повреди на покривната покривка 

на общински сгради, които при липса на своевременен ремонт задълбочават проблема 

във времето – изгниване на обшивката и конструктивните елементи, прорастване на 

паразитна растителност във водосточни тръби и улуци и вместо текущ ремонт изисква 

основен, свързан със значителни средства. 

 Сериозна тревога буди и състоянието на общинския жилищен фонд. От 

наличните 1239 жилища са констатирани 15 броя, негодни за обитаване и затова към 

тях не се проявява интерес, независимо от големия брой нуждаещи се граждани. 

Предвид обстоятелството, че общинските жилища са разположени в сгради в режим на 

етажна собственост с частни лица, липсата на целеви средства за дяловото участие на 

Общината препятства организиране на ремонти и обновяване на общите части на 

сградите. 

 Като общински съветници, загрижени както за състоянието на недвижимата 

общинска собственост, така и за интересите на нашите съграждани, считаме за 

неотложно необходимо да се отделят целево средства от общинския бюджет в размер 

на 10% от приходите от разпоредителни сделки, които да се акумулират в нарочен 

фонд за „Поддържане и  ремонт на обекти – недвижима общинска собственост”. 

 



 Предвид гореизложеното и на основание чл. 127, ал. 2 от Закона за 

публичните финанси, чл. 21 ал.1 т. 14 и т. 23 от ЗМСМА и чл.6, ал.1, т.21 и чл. 60, 

ал.1,2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет гр. 

Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

предлагам на Общинския съвет да приеме следното: 

          ПРОЕКТ: 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 1. Дава съгласие за създаване на общински фонд „Поддържане и ремонт на 

обекти – недвижима общинска собственост”, в който да се отделят целево средства 

от общинския бюджет в размер на 10% от приходите от разпоредителни сделки, чрез 

който да се финансира обновяване, поддържане и ремонт на обекти – недвижима 

общинска собственост. 

 2.1 Създава временна комисия, която да изработи и предложи на 

Общинския съвет Правилник за устройство и работа на общинския фонд 

„Поддържане и ремонт на обекти – недвижима общинска собственост” в срок до 3 

месеца след влизане в сила на решението по т.1. 

 2.2 Състав на временната комисия: 

                     1. Общински съветник – председател 

          2.Общински съветник  

          3.Общински съветник  

          4.Общински съветник  

          5.Общински съветник  

          6.Общинска администрация 

          7.Общинска администрация 

            3.Възлага на Кмета последващите съгласно Закона действия по 

изпълнението. 

 

 

 

ВНАСЯ: 

Мая Димитрова – Председател на Общинския съвет 

 

 

  


