
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
от общинска администрация при Община град Добрич

през второто шестмесечие на 2015 г.

І. Решения относно управление и разпореждане с общинска собственост

1. Решения относно приватизация на общински имот:

С Решение 36-4 от м. септември 2014 г. Общински съвет открива процедура за
приватизация на 10%-ен дял от „Иванов – Хранителни стоки” ООД, представляващ
2 311 дяла, собственост на общината, чрез публичен търг. В изпълнение на решението на
ОбС с решение на Кмета от 12.11.2014 г. е открита процедура за провеждане на ограни-
чен конкурс за избор на екип за изготвяне на правен анализ, приватизационна оценка и
информационен меморандум. Конкурсът е проведен и екипът е определен с последващо
решение - от 11.12.2014 г. За изготвянето на правен анализ, приватизационна оценка и
информационен меморандум е сключен договор № 230/18.12.2014 г. След изпълнението
му, с последващо Решение 44-9 от м. април 2015 г. на Общински съвет са приети правен
анализ, приватизационна оценка, тръжна документация и условия за провеждане на тър-
га за продажба на дяловете. Публичният търг с явно наддаване е насрочен и проведен на
03.07.2015 г. На заседанието на ОбС на 28.07.2015 г. е внесено предложение за опреде-
ляне купувач на 10%-ия дял и по него е взето Решение 47-16. С определения участник
Иван Станчев Иванов от град Добрич е сключен договор № 744/19.08.2015 г.
Извършените действия са вписани в публичния регистър за приватизация в официалния
сайт на общината. Решенията са изпълнени.

2. Решения относно предоставяне на концесия и за прекратяване на концесионен
договор:

 С Решение 40-5 от м. декември 2014 г. е открита процедура за предоставяне на
концесия за услуга върху имот „Бъчварница” в АЕМО „Стария Добрич” за срок
от 20 години.

 С Решение 40-6 от м. декември 2014 г. е открита процедура за предоставяне на
концесия за услуга върху имот „Металическа работилница” в АЕМО „Стария
Добрич” за срок от 20 години.

Обявлението за двете решения е публикувано на електронната страница на „Държа-
вен вестник”. Определен е срок за получаване на документацията до 20.03.2015 г.,
срок за подаване на оферти до 23.03.2015 г. и отваряне на офертите на 25.03.2015 г.
Сроковете са удължавани двукратно, съответно до 15.05., 18.05. и 20.05.2015 г., а
след това до 10.07., 13.07. и 15.07.2015 г.
По отношение на имот „Бъчварница” в АЕМО „Стария Добрич” процедурата е за-
вършена успешно. С Решение 48-4 от м. септември 2015 г. на ОбС за концесионер е
определен класирания на първо място участник „ГЕЯВИН” ЕООД, гр. Добрич с уп-
равител Георги Стойчев Ников. Сключен е договор за предоставяне на концесия №
101/02.12.2015 г. С това Решение 40-5 от м. декември 2014 г. и Решение 48-4 от м.
септември 2015 г. са изпълнени.
Процедурата за имот „Металическа работилница” в АЕМО „Стария Добрич” е прек-
ратена с Решение 48-5 от м. септември 2015 г. на ОбС поради това, че не са подадени
оферти в обявяваните възможни срокове.
 Решение 48-6 от м. септември 2015 г. е относно прекратяване по взаимно съгла-

сие на договор за предоставяне на концесия № 85 от 30.05.2008 г. върху част от
нежилищен имот, публична общинска собственост, част от поземлен имот с
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идентификатор 72624.622.3660 по кадастралната карта на град Добрич – с конце-
сионер ЕТ „ДЕТСКИ ЦЕНТЪР – МАРИАНА СТАТЕВА”, гр. Добрич, считано от
01.10.2015 г. В изпълнение на решението на 01.10.2015 г. е подписан двустранен
протокол за прекратяване на концесионния договор, след което – на 02.10.2015 г.
е подписан приемателно-предавателен протокол за имота. Решението е изпълне-
но.

Извършените действия по т. І. 2. са отразени в Националния концесионен регистър и в
публичния концесионен регистър на официалния сайт на общината.

3. Решения за продажба на имоти по реда на Закона за общинската собственост:

Съобразно утвърдилата се практика, отчетите съдържат информация за началната
тръжна цена по съответното решение на ОбС и достигнатата цена при провежданите
търгове/конкурси*.
Съгласно текста на чл. 79, ал. 3 и ал. 4 от действащата, приета от Общински съвет На-
редба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се
прилагат следните условия: „(3) Когато не се яви нито един участник, търгът се обявява за
непроведен и Кметът на Общината насрочва нов търг с тайно наддаване в срока и при усло-
вията по чл. 78 от Наредбата. Когато на новия търг се яви само един участник, той се обявя-
ва за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната
тръжна цена. (4) Когато е насрочен нов търг с тайно наддаване поради неявяване на нито
един участник, Кметът на Общината може да намали първоначалната цена до 30 на сто
еднократно и до 10 на сто при всеки следващ случай, но не повече от 50 на сто общо.”
Условие е също така, тръжната цена да не спадне под данъчната оценка на имота.
Документацията по провежданите търгове е на разположение в дирекция „Общинска
собственост”, а информация текущо се помества в Публичния регистър на разпореди-
телните сделки в официалния сайт на Общината www.dobrich.bg – рубрика Регистри.

Голяма част от решенията в този раздел включват разпореждане с повече от един имот.
В информацията (за по-стари решения) по-долу са включени само имотите, които про-
дължават да бъдат обявявани на търг; на множеството обявявани търгове са продадени
част от имотите, съдържащи се в решенията, и това е отразявано в предходни отчети.

Имот и начална тръжна цена Решение/дата Търг Резултат/ достиг-
ната цена в търга

Три оставащи от общо пет имота
в решението:
- Два имота за обществено и де-
лово обслужване в жк Доброти-
ца:
УПИ І, кв. 721 (447680,00 лв.);
УПИ І, кв. 720 (579300,00 лв.);
- Един имот за търговия, услуги и
озеленяване в жк Балик-Йовково-
Юг: УПИ V, кв. 67 (143700 лв.)

29-9/11.02.2014 4 търга 2014
05.03.2015
05.05.2015
11.06.2015
08.07.2015
29.09.2015
10.11.2015

Няма кандидати.

Два оставащи от общо три имота
в решението:
- Имот за жилищно строителство
УПИ ХVІ, кв. 746 по ул. Купен

30-15/25.03.2014 4 търга 2014
05.03.2015
11.06.2015
08.07.2015

Няма кандидати.

* Навсякъде цените са посочени без ДДС.
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28 (12938,00 лв.);
- Имот за гаражи УПИ V, кв.
1191 по ул. Ил. Макариополски 5
(58540,00 лв.)

29.09.2015
10.11.2015

Четири (от десет) поземлени
имота - земеделска земя (лозя):
№ 72624.906.343 (4185,00 лв.)
№ 72624.904.145 (12096,00 лв.)
№ 72624.902.347 (18519,00 лв.)
№ 72624.902.348 (15840,00 лв.)

30-17/25.03.2014 2 търга 2014
26.02.2015
04.06.2015
28.07.2015
28.08.2015
18.09.2015
18.11.2015

Продаден още един
от имотите:
№ 72624.906.343
(2115,00 лв.)

Един оставащ от общо два имота
в решението:
Имот за жилищно строителство -
УПИ ХІІІ, кв. 1125 по ул. Хайдут
Пейо 2 (28500,00 лв.)

32-7/27.05.2014 4 търга 2014
05.03.2015
05.05.2015
08.07.2015
29.09.2015
10.11.2015

Няма кандидати.

Два (от шест) поземлени имота -
земеделска земя (лозя):
№ 72624.902.105 (3908,00 лв.)
№ 72624.905.4 (3584,00 лв.)

33-14/24.06.2014 26.02.2015
04.06.2015
28.07.2015
28.08.2015
18.09.2015
18.11.2015

Продадени двата
имота:
№ 72624.902.105
(1980,00 лв.)
№ 72624.905.4
(2200,00 лв.)

Общински жилищен имот: ап. 23
по ул. Методи Кусевич № 4, ет. 8
(86970,00 лв.)

33-15/24.06.2014 1 търг 2014
05.03.2015
05.05.2015
11.06.2015
08.07.2015
29.09.2015
10.11.2015

Няма кандидати.

- Имот, отреден за жилищно
строителство - УПИ ХІ-505, кв.
1247 жк Север 2 на ул. Индже
Войвода 21 (19350,00 лв.);
- Имот, отреден за производстве-
на и складова дейност – УПИ ІХ,
кв. 328 в „Бизнес зона” по ул.
Свщн. Павел Атанасов – земя
(123700,00 лв.) и едноетажна
сграда гараж (120000,00 лв.);
- Имот, отреден за производстве-
на и складова дейност – УПИ Х,
кв. 328 в „Бизнес зона” по ул.
Свщн. Павел Атанасов – земя
(135500,00 лв.) и масивна едное-
тажна сграда гараж (247600,00
лв.)

38-8/28.10.2014 05.03.2015
05.05.2015
11.06.2015
08.07.2015
29.09.2015
10.11.2015

Няма кандидати.

Масивна двуетажна сграда на ул.
Хан Кардам 13, ведно с правото
на строеж (121000,00 лв.)

38-9/28.10.2014 05.03.2015
05.05.2015
11.06.2015
08.07.2015

Няма кандидати.
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29.09.2015
10.11.2015

Един оставащ от общо два имота
в решението:
- Имот, отреден за жилищно
строителство – УПИ V-821, кв.
1246 жк Север 2 на ул. Коприв-
щица 27 (52080,00 лв.)

39-8/25.11.2014 05.03.2015
05.05.2015
11.06.2015
08.07.2015
29.09.2015
10.11.2015

Няма кандидати.

Два (от четири) поземлени имота
- земеделска земя (лозя):
№ 72624.4.762 (4882,00 лв.)
№ 72624.902.308 (8816,00 лв.)

39-9/25.11.2014 26.02.2015
04.06.2015
28.07.2015
28.08.2015
18.09.2015
18.11.2015

Няма кандидати.

Два оставащи от общо три имота
в решението:
- Имот, отреден за жилищно
строителство – УПИ ХХ, кв. 742
жк Изгрев на ул. Ружа 36
(10367,00 лв.);
- Имот, отреден за жилищно
строителство – УПИ ХХІ, кв. 742
жк Изгрев на ул. Ружа 38
(14077,00 лв.)

42-14/16.02.2015 05.05.2015
11.06.2015
08.07.2015
29.09.2015
10.11.2015

Няма кандидати.

Три (от четири) поземлени имота
- земеделска земя (лозя):
№ 72624.904.551 (17246,00 лв.)
№ 72624.904.52 (13122,00 лв.)
№ 72624.447.15 (49410,00 лв.)

42-15/16.02.2015 04.06.2015
28.07.2015
28.08.2015
18.09.2015
18.11.2015

Продаден един от
имотите:
№ 72624.904.551
(8625,00 лв.)

Един оставащ от общо три имота
в решението:
- Имот, отреден за пазар - УПИ
ХХХІ, кв. 45 жк Балик-Йовково-
Юг по ул. Орфей (72100,00 лв.)

43-17/31.03.2015 05.05.2015
11.06.2015
08.07.2015
05.08.2015

Явил се е кандидат
за имота, очаква се
сключване на дого-
вор.

Два поземлени имота - земеделс-
ка земя (лозя):
№ 72624.2.756 (3553,00 лв.)
№ 72624.904.49 (15318,00 лв.)

43-18/31.03.2015 04.06.2015
28.07.2015
28.08.2015
18.09.2015
18.11.2015

Продаден единия от
имотите:
№ 72624.2.756
(2502,00 лв.)

- Имот, отреден за жилищно
строителство - УПИ І, кв. 719 жк
Добротица (142011,00 лв.);
- Имот, отреден за обществено
обслужване - УПИ VІІІ, кв. 5 жк
Балик-Йовково-Север по ул. Бой-
чо Огнянов (20494,00 лв.)

46-9/30.06.2015 05.08.2015 Има кандидат за
имота, отреден за
обществено обс-
лужване - УПИ VІІІ,
кв. 5 жк Балик-
Йовково-Север по
ул. Бойчо Огнянов.
Очаква се сключва-
не на договор.

Четири поземлени имота - земе-
делска земя (лозя):
№ 72624.2.754 (2394,00 лв.)

46-10/30.06.2015 28.07.2015
28.08.2015
18.09.2015

Продадени всички
имоти:
№ 72624.2.754
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№ 72624.906.305 (4554,00 лв.)
№ 72624.906.306 (4841,00 лв.)
№ 72624.904.99 (9108,00 лв.)

18.11.2015 (2550,00 лв.)
№ 72624.906.305
(4555,00 лв.)
№ 72624.906.306
(4842,00 лв.)
№ 72624.904.99
(4555,00 лв.)

Осем поземлени имота - земедел-
ска земя (лозя):
№ 72624.436.95 (4750,00 лв.)
№ 72624.436.96 (4398,00 лв.)
№ 72624.436.99 (4807,00 лв.)
№ 72624.436.100 (5215,00 лв.)
№ 72624.436.103 (5424,00 лв.)
№ 72624.900.16 (5052,00 лв.)
№ 72624.900.17 (5712,00 лв.)
№ 72624.603.328 (1180,00 лв.)

47-11/28.07.2015 28.08.2015
18.09.2015
18.11.2015

Продадени три от
имотите:
№ 72624.900.16
(4002,00 лв.)
№ 72624.900.17
(5750,00 лв.)
№ 72624.603.328
(1400,00 лв.)

Пет поземлени имота - земеделс-
ка земя (лозя):
№ 72624.2.724 (3610,00 лв.)
№ 72624.440.35 (30495,00 лв.)
№ 72624.900.308 (3671,00 лв.)
№ 72624.906.429 (3726,00 лв.)
№ 72624.900.14 (5391,00 лв.)

48-19/16.09.2015 18.11.2015 Продадени три от
имотите:
№ 72624.440.35
(30555,00 лв.)
№ 72624.900.308
(3673,00 лв.)
№ 72624.906.429
(5555,00 лв.)

4. Решения за възмездно учредяване право на строеж/ползване върху терени об-
щинска собственост:

Имот и начална тръжна цена Решение/дата Търг Резултат/ достиг-
ната цена в търга

Един оставащ от общо два имота
в решението:
- Строително петно в УПИ ХІ, кв.
572 по ул. Л. Бобевски – за изг-
раждане на гаражи (2818,00 лв.)

30-16/25.03.2014 4 търга 2014
05.05.2015
11.06.2015
08.07.2015
29.09.2015
10.11.2015

Няма кандидати.

Строително петно УПИ ІІІ, кв. 42
жк Балик-Йовково-юг – за изг-
раждане на гаражи (6850,00 лв.)

43-19/31.03.2015 11.06.2015
08.07.2015
29.09.2015
10.11.2015

Няма кандидати.

Един оставащ от общо три имота
в решението:
- Строително петно УПИ ІV, кв.
42 жк Балик-Йовково-юг – за
изграждане на гаражи (7928,00
лв.)

45-5/26.05.2015 08.07.2015
29.09.2015

Учредено (5555,00
лв.)

5. Решения за отдаване под наем на имоти/ части от имоти, публична общинска соб-
ственост:
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Имот и начална тръжна цена Решение/дата Търг Резултат и достиг-
ната цена в търга

Общинско място в жк Добротица
по ул. Любен Станчев за органи-
зиране на охраняем паркинг
(255,36 лв./месец)

45-7/26.05.2015 12.08.2015 Отдадено (260,00
лв./месец).

Части от имоти/места за монти-
ране на автомат за сладолед в
шест общински училища (по
99,22 лв. месечно)

45-11/26.05.2015 12.08.2015 Отдадени всички
(по 99,25 лв. месеч-
но), сключени и
действащи догово-
ри. Временно спре-
ни автоматите - за
изпълнение изиск-
вания на РЗИ съг-
ласно нормативна
уредба.

Пет общински места за поставяне
на преместваеми обекти по чл.
56, ал. 1 от ЗУТ за търговска дей-
ност:
- УПИ V, кв. 546 по ул. Дунав
(56,40 лв. месечно);
- по ул. Цар Петър (56,40 лв. ме-
сечно);
- УПИ І, кв. 43 ул. Агликина по-
ляна и ул. Ясна поляна (35,34 лв.
месечно);
- УПИ ІV, кв. 53 жк Балик-
Йовково-юг (35,34 лв. месечно);
- УПИ ІV, кв. 563 жк Русия-1
(56,40 лв. месечно)

46-14/30.06.2015 12.08.2015 Отдадени всички:
- УПИ V, кв. 546 по
ул. Дунав (213,00
лв. месечно);
- по ул. Цар Петър
(65,00 лв. месечно);
- УПИ І, кв. 43 ул.
Агликина поляна и
ул. Ясна поляна
(55,00 лв. месечно);
- УПИ ІV, кв. 53 жк
Балик-Йовково-юг
(42,00 лв. месечно);
- УПИ ІV, кв. 563
жк Русия-1 (65,00
лв. месечно)

Част от имот – физкултурен са-
лон в сградата на бивше ОУ
„Отец Паисий” (99,22 лв./месец)

46-15/30.06.2015 12.08.2015 Отдаден (100,00
лв./месец)

Част от имот – физкултурен са-
лон – фитнес зала при Спортно
училище „Г.С.Раковски” (99,22
лв./месец)

46-16/30.06.2015 12.08.2015
20.10.2015

Няма кандидати.

Част от имот – помещение № 5 в
подлеза на жп гара Юг (96,29 лв.
месечно)

46-17/30.06.2015 12.08.2015 Отдадено (97,00 лв.
месечно)

Имот „Златарска работилница” в
АЕМО „Стария Добрич” (51,23
лв./месец)

47-13/28.07.2015 20.10.2015 Отдаден (55,00
лв./месец)

Общинско място по ул. България
за преместваем павилион по чл.
56 от ЗУТ за продажба на цветя
(49,39 лв. месечно)

47-14/28.07.2015 20.10.2015 Отдадено (49,60 лв.
месечно)

Общинско място по ул. Отец Па-
исий за поставяне на Автоматич-

47-15/28.07.2015 20.10.2015 Отдадено (35,28
лв./месец)
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на пощенска станция по чл. 56,
ал. 1 от ЗУТ (35,28 лв./месец)
Част от имот – помещение в СОУ
„Св. Кл. Охридски” за производ-
ство и продажба на закуски и
пакетирани хранителни стоки
(222,25 лв. месечно)

48-25/16.09.2015 20.10.2015 Отдадено (735,80
лв. месечно)

Част от имот – кабинет № 231 на
ІІ етаж в сградата на бивша Сто-
матологична поликлиника
(136,71 лв. месечно)

48-27/16.09.2015 20.10.2015 Отдаден (145,00 лв.
месечно)

Части от имоти за поставяне на
преместваеми павилиони за про-
дажба на вестници и списания,
съгласно одобрена от гл.арх. схе-
ма по чл. 56 от ЗУТ – 14 бр. (10
бр. – 49,39 лв./месец и 4 бр. –
32,90 лв./месец)

48-28/16.09.2015 27.10.2015 Отдадени всички 14
бр. (10 бр. – 54,33
лв./месец и 4 бр. –
36,19 лв./месец)

ІІ. Изпълнение на решения относно дейности по привличане на средства от финан-
сиращи програми/органи и привличане на инвеститори

1. С Решение 39-6 от м. ноември 2014 г. Общински съвет дава съгласие за подготов-
ка и депозиране на проектно предложение по Финансовия механизъм на Евро-
пейското икономическо пространство 2009-2014, Програма BG04 „Енергийна
ефективност и възобновяема енергия” за реализиране на мерки за енергийна
ефективност с два общински обекта: ЦДГ № 10 „Слънчице” и Комплекс за соци-
ални услуги. В изпълнение на решението от страна на администрацията е изгот-
вено проектно предложение с наименование „Енергийна ефективност в отопли-
телните инсталации на ЦДГ № 10 „Слънчице” и Комплекс за социални услуги
град Добрич” на стойност 273 059 Евро. Проектът е депозиран на 22.12.2014 г.
След процедура по оценяване, проектът е одобрен. Сключен е договор № BG04-
02-03-001-011 от 18.08.2015 г. Партньор по проекта е НорскЕнерги, Осло, Норве-
гия. Одобрената стойност на проекта е 212 187,04 Евро, а продължителността му
е 13 месеца – от 18.08.2015 г. до 18.09.2016 г. Програмен оператор е Министерст-
во на енергетиката. Освен задължителните дейности като управление на проекта,
информация и публичност, същностна дейност са строително-монтажните рабо-
ти. Те включват изпълнение на два технически проекта: „Подмяна на котел на га-
зово и течно гориво, изграждане на нова абонатна станция и вътрешна отопли-
телна инсталация на ЦДГ № 10 „Слънчице“ и „Оптимизиране на отоплителната
инсталация в Комплекс за социални услуги, чрез подмяна на котли и нова отоп-
лителна мрежа“. Техническите проекти са в съответствие със ЗУТ, разработени
по задание на Община град Добрич. Дейностите по проекта предвиждат строите-
лен надзор, технически и инвеститорски контрол, както и експертен обмен в Бъл-
гария и Норвегия. В края на изпълнението на проекта, лицензиран одитор ще из-
върши одит и изготви одитен доклад по финансовото изпълнение на проекта.
Докладът ще съдържа пълна информация за всички финансови аспекти на изпъл-
нението за  периода на реализиране на проекта.

2. Съгласно Решение 40-3 от м. декември 2014 г. Община град Добрич следва да
сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в
България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински



Отчет Кмет – ІІ шестмесечие на 2015 г. 8

дълг с цел реализацията на проект „Изграждане на регионална система за управ-
ление на отпадъците в регион Добрич”, финансиран от ОП „Околна среда 2007-
2013”. Определеният срок за погасяване е 12 месеца, източникът за погасяване на
главницата е чрез плащанията от Управляващия орган, а лихвите по дълга се по-
делят между общините, участващи в проекта. В изпълнение на решението е депо-
зирано искане за кредит до Фонд ФЛАГ (вх. № 89/29.06.2015 г. в офиса на Фон-
да). Впоследствие, поради получено финансиране като временен безлихвен заем
по реда на Указание на Министерството на финансите за реда и начина на пре-
доставяне чрез сметки и кодове в СЕБРА на Националния фонд (НФ) на авансово
финансиране за бюджетни предприятия – бенефициенти по оперативни програми,
администрирани от НФ (ДДС № 6 от 2011 г.), е отпаднала необходимостта от от-
пускане на искания кредит и с писмо наш рег. № 70-182-5 от 29.09.2015 г. Кметът
на общината оттегля депозираното искане.

Следващите две решения на Общински съвет са свързани с подготовка и депозиране
на проекти от страна на администрацията до Министерството на младежта и спорта:
3. С Решение 41-17 от м. януари 2015 г. Общински съвет дава съгласие Община

Добрич да кандидатства за финансиране пред Министерството на младежта и
спорта с проект „Обновяване и ремонт на лекоатлетическа зала и прилежащи по-
мещения, част от Спортен комплекс „Добротица” на стойност 1 818 507 лв. с
ДДС – съгласно условията на Наредба № 2 за финансово подпомагане на строи-
телството и ремонта на спортни обекти и съоръжения. От страна на администра-
цията решението е изпълнено. Проектното предложение е изготвено и депозира-
но в Министерството с наш изх. рег. № 04-21-9 от 21.04.2015 г. Предоставянето
на средства е свързано с наличието и количеството им и във връзка с това, по то-
ва искане чрез проект все още няма конкретна обратна информация.

4. С Решение 42-22 от м. февруари 2015 г. Общински съвет дава съгласие Община
Добрич да кандидатства за финансиране пред Министерството на младежта и
спорта с проект „Подобряване на възможностите за спорт и отдих  чрез изграж-
дане на Спортно-тренировъчен комплекс, включващ две игрища и съблекални” на
стойност 710 хил.лв. с ДДС – съгласно условията на Наредба № 2 за финансово
подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения. От
страна на администрацията решението е изпълнено. Проектното предложение е
изготвено и депозирано в Министерството с наш изх. рег. № 04-21-7 от
01.04.2015 г.

С Постановление на Министерски съвет № 369 от 22.12.2015 г. за одобряване на до-
пълнителни трансфери за 2015 г. по бюджетите на МРРБ и на общини, във връзка с
проекта по т. ІІ. 4. и финансовите възможности, е одобрен допълнителен трансфер от
200 хил.лв. за модернизация на техническата база на стадион „Пионер”.
5. Решение 43-11 от м. март 2015 г. е относно даване на съгласие за възлагане на

обществена поръчка с предмет „Изпълнение на инженеринг за енергоефективни
мероприятия  посредством договор с гарантиран резултат за пакет от сгради: Дет-
ска ясла № 1 „Здраве” и Детска ясла № 3 „Слънчево детство”. След извършена
работа по подготовка на документацията, процедурата не е стартирала и предстои
управленска преценка и решение относно инициативата.

6. С Решение 46-7 от м. юни 2015 г. Общински съвет дава съгласие Община град
Добрич да сключи два договора за кредит с „Фонд за органите на местното само-
управление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на които да поеме краткосрочни
общински дългове с цел реализацията на проект „Обновена и модернизирана
градска среда, чрез реконструкция на Градски парк „Св. Георги”, финансиран от
ОП „Регионално развитие 2007-2013”, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрира-
но градско развитие”. Решението определя максималните размери на дълга, съот-
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ветно до 1 800 хил.лв. и до 250 хил.лв., както и основните параметри за сключва-
не на договорите. Впоследствие, при благоприятни промени в конкретната ситуа-
ция (получено авансово плащане, възстановяване на средства от Управляващия
орган, финансиране със собствени бюджетни средства) необходимостта от искане
на кредит за втората сума отпада, а за първата се редуцира. Така подготвеното и
изпратено с изх. рег. № 70-182-6 от 10.11.2015 г. искане за кредит до Фонд ФЛАГ
е за сумата от 545 хил.лв. Искането е одобрено и е сключен договор за кредит №
841/07.12.2015 г. (наш рег. № ДР-145 от 21.12.2015 г.). Решението е изпълнено.

7. С Решение 47-18 от м. юли 2015 г. Общински съвет дава съгласие за кандидатст-
ване по Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 за обновяване
и реконструкция на 4 обекта/участъци от тях: (1) Бул. Добруджа (двете платна от
кръговото кръстовище на кв. Рилци посока център); (2) Кръгово кръстовище по
бул. Добруджа с бул. Добричка епопея; (3) Мост над жп прелез по бул. Добру-
джа; (4) Ул. Ангел Стоянов, както и за участие с изисквания собствен финансов
принос и осигуряване на финансов ресурс до възстановяване на средствата. Ре-
шението е изпълнено от страна на администрацията – изготвено е проектно пред-
ложение с наименование „Добре свързан регион Кълъраш – Добрич”. То е депо-
зирано на 30.09.2015 г. пред Съвместен технически секретариат Кълъраш и по-
настоящем е в процедура по оценяване.

8. Във връзка с подадено заявление и комплект документи от 18.08.2015 г. и извър-
шена от администрацията своевременна процедура съгласно изискванията на За-
кона за насърчаване на инвестициите и действащата поднормативна уредба, след
внесено предложение, с Решение 48-15 от м. септември 2015 г. Общински съвет
дава съгласие, на дружество „България Тианшинонг Фийд Ко.” ООД да бъде из-
даден сертификат за инвестиция клас В. Решението е изпълнено. Издаден е Сер-
тификат за инвестиция клас В - № СИВ-1/05.10.2015 г. със срок на валидност три
години. Мерките за насърчаване на инвеститора включват съкратени срокове и
индивидуално административно обслужване.

9. С Решение 48-16 от м. септември 2015 г. Общински съвет дава съгласие за канди-
датстване на Община град Добрич и одобрява споразумение за общинско сътруд-
ничество с партньорите по проект „Подкрепа на предучилищното възпитание и
подготовка на деца в неравностойно положение” по Оперативна програма „Наука
и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. към Министерство на обра-
зованието и науката. Решението е изпълнено от страна на администрацията. Из-
готвено е проектно предложение с наименование „Да се подготвим за училище
заедно”, депозирано на 30.11.2015 г. и регистрирано с вх. рег. № BG05M2OP001-
3.001-0068 в Информационната система за управление и наблюдение на средства-
та от Европейския съюз ИСУН 2020. Понастоящем е в процедура по оценяване.

10. Общински съвет с Решение 48-30 от м. септември 2015 г. дава съгласие Община-
та да участва като партньор на „Авангард Персонал Консултинг” ООД в проект
„Активни заедно” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020, приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на
работните места”. Проектът е депозиран от страна на дружеството и към момента
на предаване на отчета е в процедура по оценяване. При одобрение на проекта,
Община Добрич като партньор има ангажимент да назначи 34 работници „Озеле-
няване” за срок от 6 месеца, след процес на обучение и мотивиране от страна на
дружеството.

11. Общински съвет с Решение 48-31 от м. септември 2015 г. дава съгласие Община-
та да участва като партньор на КНСБ в проект „Шанс за работа - 2016”. Проектът
се осъществява чрез Националната програма за заетост и неговата цел е ускоря-
ване прехода от безработица към заетост, чрез активиране и подобряване на при-
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годността за заетост на безработни лица над 50 години и безработни младежи до
24 години. До началото на м. март т.г. следва да стартира подбор и обучение в
Добрич на 30 безработни лица над 54 години по професия „Болногледач“. Общи-
на Добрич като партньор има ангажимент да осигури стажуване като болногледа-
чи на 15 от успешно завършилите курса на обучение за период от 3 месеца. Очак-
ва се стажуването да започне към м. юни т.г. и е предвидено то да се организира в
Дом стари хора.

12. С Решение 48-34 от м. септември 2015 г. Общински съвет одобрява изменение на
Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Добрич
(одобрен с Решение 27-16/17.12.2013 г.), състоящо се във включване на три нови
проекта, и възлага на Кмета да процедира изменението на ИПГВР съгласно изис-
кванията на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. През
отчетния период не е процедирано изменение на ИПГВР в изпълнение на реше-
нието на ОбС.

Приет с решение № 4-2 от 28.01.2016 г.
на Общински съвет град Добрич


