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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 10/26 юли 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2016 година

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите
комисии през първото шестмесечие на 2016 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 10 – 1:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и
във връзка с чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, приема Отчета за дейността си и
за дейността на комисиите през първото шестмесечие на 2016 година.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 34; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 10/26 юли 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2016 година

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич
през първото шестмесечие на 2016 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 10 – 2:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и
във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, приема Отчет за изпълнение
на решенията през първото шестмесечие на 2016 година.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 33; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 10/26 юли 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2016 година

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Информация за извършени промени на приходите и разходите по
бюджета на Община град Добрич през второто тримесечие на 2016
година и актуализираното разпределение на променените бюджети на
разпоредителите с бюджет при Община град Добрич към 30.06.2016
година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 10 – 3:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6,
във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 125, ал. 4 от Закона за
публичните финанси, приема Информация за извършени промени на
приходите и разходите по бюджета на Община град Добрич през
второто тримесечие на 2016 година и актуализираното разпределение
на променените бюджети на Община град Добрич и на
разпоредителите с бюджет при Община град Добрич  към 30.06.2016
година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 34; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 10/26 юли 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2016 година

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
цялостната организация по поемането, обслужването и управлението
на общински дълг на Община град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 10 – 4:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във
връзка с чл. 15, ал. 3 от Закона за общинския дълг, чл. 13, ал.1, т. 9
от Закона за обществените поръчки и чл. 79 от
Административнопроцесуалния кодекс:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
цялостната организация по поемането, обслужването и
управлението на общински дълг на Община град Добрич,
както следва:

§ 1. В Чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се отменя.
2. Точка 5  се изменя така:
„5. безлихвените заеми, отпуснати по реда на Закона за

публичните финанси, включително възмездното финансиране по чл.
103, ал. 3 от закона;“.

3. Точка 6 се отменя.
4.  В т. 7 след думите ”финансов лизинг” се поставя запетая и се

добавят думите „търговски кредити”.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се т. 5 и т. 6:
„5. финансиране на общински проекти за публично-частно

партньорство;
6. финансиране при временни касови разриви по бюджета на

общината по чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси.“.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:



1.1. Точка 1 се изменя така:
„1. предоставяне на публични услуги при временен недостиг на

средства, възникнал при временни касови разриви по бюджета на
общината;

1.2. Точка 2 се изменя така:
„2. капиталови разходи“;
1.3. Създава се т. 5:
„5. плащания по проекти, финансирани със средства от

Европейския съюз“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 4. Член 6 се отменя.
§ 5. В чл. 14,  т.3  думите  „погасителна схема” се  заменят  с

„намерения за погасяване”.
§ 6. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. Предложението за поемане на краткосрочен дълг трябва

да е придружено с описание на финансовите параметри на дълга -
размер на краткосрочния дълг, срокове, начини и намерения за
усвояването му, лихвени условия, намерения за погасяване,
източници за погасяване, влияние на дълговото финансиране и на
разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината.“

§ 7. Създава се чл. 22а:
„Чл. 22а. (1) Общинският съвет не може да приема решения за

поемане на дългосрочен общински дълг след изтичането на 39
месеца от неговото избиране.

(2) Разпоредбите на ал.1 не се прилагат за поетия
общински дълг, за който със закон е предвидено, че не попада в
обхвата на разпоредбата на чл.32 от Закона за публичните финанси“.

§ 8. Създава се чл. 22б:
„Чл. 22б. В рамките на текущата бюджетна година общината

може да поеме нов дълг за реализиране на дългосрочни договори с
гарантиран резултат (ЕСКО договори) в размер до 15 на сто от
средногодишния размер на отчетените капиталови разходи за
последните четири години по общинския бюджет.“

§ 9. В чл. 24, ал. 2 думите „Закона за обществените поръчки” се
заменят с „Приложение № 1”

§ 10. Създава се  чл. 24а:
„Чл. 24а. Чл. 24 не се прилага за проекти, подлежащи на

финансиране от "Фонд за органите на местното самоуправление в
България - ФЛАГ" - ЕАД, от фонд "Енергийна ефективност и
възобновяеми източници" и от фондовете за градско развитие“.

§ 11. В Чл. 29  думите „15-о число” се заменят с ”5-о число на
месеца, следващ отчетния месец”.

§ 12. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 текстът „се определя с наредба на Министерство на

финансите“ се заменя със „се определят от Министерство на
финансите“.

§ 13. Създава се Приложение № 1 със следното съдържание:



„Приложение № 1 към  чл. 24, ал.2

Процедура за избор на финансова институция и на финансов
посредник

І. (1) Процедурата  определя реда за избор на:
1. финансова институция - при поемането на краткосрочен и

дългосрочен дълг;
2. финансов посредник - при емитирането на общински ценни

книжа.
(2) Този ред не се прилага за избор на финансова институция и

финансов посредник, за който е предвидена специална процедура на
международна организация.

(3) Този ред може да не се прилага в случаите, когато годишният
размер на краткосрочния дълг не надвишава 5 на сто от собствените
приходи на общината по отчета за изпълнението на бюджета на
общината за предходната година.

ІІ. (1) Кметът на общината изготвя покана за участие в избор на
финансова институция и финансов посредник.

(2) Поканата трябва да съдържа най-малко следната
информация:

1. решението на общинския съвет по чл. 22, ал. 1;
2. обект на финансирането;
3. размер и вид на финансирането;
4. срок на валидност на офертите;
5. място, срок и начин на подаване на офертите;
6. срок за оценяване на офертите;
7. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на

общината и лице за контакт;
8. методика за определяне на комплексната оценка и за

класиране на офертите, съдържаща показателите и относителната им
тежест.

(3) Поканата се изпраща до определено/и лице/лица.
ІІІ. (1) Кметът на общината назначава комисия за разглеждане,

оценка и класиране на подадените оферти.
(2) Комисията се състои  от пет членове, като се определят и

резервни членове.
(3) В състава на комисията се включват правоспособен юрист и

икономист.
ІV. (1) Не може да бъде член на комисията лице, което:
1. има финансов интерес от поемането на общинския дълг;
2. е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в

процедурата.
(2) Членовете на комисията представят декларация за отсъствие

на обстоятелствата по ал.1.
V. (1) Комисията разглежда подадените оферти, оценява ги

съгласно методиката и предварително обявените критерии и класира
кандидатите.



(2) За оценяването и класирането на кандидатите комисията
съставя протокол.

(3) Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от
половината от общия брой на членовете й. Когато член на комисията
не е съгласен с взетото решение, той подписва протокола с особено
мнение и писмено излага мотивите си.

(4) Когато по обективни причини член на комисията не може да
изпълнява задълженията си, той се замества от резервен член, за
което се съставя протокол.

VІ. (1) Кметът на общината издава заповед, с която обявява
резултатите от разглеждането на документите на кандидатите и от
класирането. В тридневен срок от издаването й, заповедта се изпраща
на всички кандидати, подали оферти за участие в процедурата.

(2) С класирания на първо място участник се сключва договор, в
срок до 30 дни от датата на изпращане на заповедта. Условията в
договора  не могат да бъдат по-неблагоприятни за общината от
предложените с офертата”.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 34; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 10/26 юли 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2016 година

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определяне размера на местните данъци на територията на Община
град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 10 – 5:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с
чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, приема Наредба за
изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на
местните данъци на територията на Община град Добрич, както
следва:

§1. В чл.2 се създава нова точка 8 със следното съдържание:
т.8. Данък върху таксиметров превоз на пътници.

§2. В глава втора се създава нов Раздел VІІ с текстове от чл. 58 до
чл. 64, както следва:

Раздел VІІ

Данък върху таксиметров превоз на пътници

Чл. 58. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се
облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за
извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз
на пътници.

(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се
облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане,
съответно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с
изключение на случаите по глава втора, раздел VI от Закона за
местните данъци и такси.

(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите,
притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от



изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“, и разрешение за извършване на таксиметров превоз
на пътници, издадено от Кмета на Община град Добрич по реда на
Закона за автомобилните превози.

Чл. 59. (1) Годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на
пътници е 590 лева.

(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи
от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е
издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на
пътници.

(3) Когато до 31 октомври на предходната година Общинският съвет
не е определил размера на данъка върху таксиметров превоз на
пътници за съответната година, данъкът се събира на базата на
действащия размер за предходната година.

Чл. 60. (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а,
ал. 1 от Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица
подават данъчна декларация по чл. 61х., ал. 1 от Закона за местните
данъци и такси.

(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата,
свързани с определянето на данъка.

(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички
промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето на
данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното
обстоятелство.

(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец,
данъчна декларация се подава и от прехвърлителя, и от
приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на
прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.

Чл. 61. Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници
постъпва в приход на Община гр. Добрич ако разрешението за
извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено за нейната
територия.

Чл. 62. (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз
на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за
текущата година се определя по следната формула:

ДДТГ = ГДТПП x БМ , където

12

ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за
текущата година;

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на
пътници по чл. 59;



БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на
издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на
пътници.

(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров
превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от
платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част,
определена по следната формула:

НВДТПП = ПГДТПП x БМ , където

12

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров
превоз на пътници за текущата година;

ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на
пътници за текущата година;

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на
прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз
на пътници.

Чл. 63. Данъкът по чл. 59 се внася по сметка на Община град Добрич
преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от
Закона за автомобилните превози.

Чл. 64. Възстановяване на надвнесен данък по чл. 62, ал. 2 се
извършва по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

§3. В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се
създава §1 със следния текст:

§1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за
определяне размера на местните данъци на територията на Община
град Добрич влиза в сила от 01.01.2017 г.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 32; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 10/26 юли 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2016 година

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно даване на съгласие за членство на Община
град Добрич в Сдружение с нестопанска цел «Футболен клуб
Добруджа 1919»

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 10 – 6:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация:

І. Приема разпоредбите на Устава на Сдружение с нестопанска
цел „Футболен клуб Добруджа 1919“, съгласно Приложение № 1.

ІІ. Дава съгласие за членство на Община град Добрич в
Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Добруджа 1919“.

ІІІ. Определя за представител на Община град Добрич – Йордан
Тошков Йорданов, като го упълномощава да подаде  писмена молба за
членство до Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел
„Футболен клуб Добруджа 1919“, както и за последващи действия,
съгласно закона.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 31; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 10/26 юли 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2016 година

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно промяна предназначението на общински
жилищен имот, апартамент в ЖК „Христо Ботев”, в съответствие с чл.
42, ал. 1, т. 4 от Закона за общинската собственост

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 10 – 7:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23
от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС),
изважда от списъка с резервни жилища (Приложение № 1) и допълва
списъка на жилищата, в които са настанени отчуждени собственици
временно до предаване на определените им в обезщетение жилища
(Приложение № 2), със следния жилищен имот:

- Апартамент № 17, бл. 9, вх.А, ЖК ”Хр.Ботев” със застроена
площ 45.28 (Четиридесет и пет цяло и двадесет и осем стотни),
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.618.31.6.17 (седем,две,шест,две,четири,точка,шест,едно,осем,
точка, три, едно, точка, шест, точка, едно, седем), по КК на град
Добрич, ведно с избено помещение № 14 с площ 3.04 кв.м.

ІІ. Утвърждава списъци Приложение № 1 и Приложение № 2
след така извършената промяна.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич и на  управителя
на „Жилфонд-инвест” ЕООД град Добрич последващите, съгласно
закона, действия.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 28; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



Приложение № 1

С П И С Ъ К

на резервните жилища, съгласно чл.42, ал.1, т.4
от Закона за общинската собственост (ЗОС)

№ Адрес Вид жилище
1 бул. „Трети март” №14 ап.29 едностаен

2 бул. „Трети март” №14 ап.35 двустаен

3 бул. „Добричка епопея” №12 вх.Б ап.32 двустаен

4 бул. „Добричка епопея” №12 вх.Б ап.33 двустаен

5 бул. „25-ти септември” №42 вх.А ап.2 едностаен

6 ж.к. „Балик” №8 вх.Б ап.10 едностаен

7 ул. „Капитан Андреев” №2 ап.1 едностаен

8 ул. „Добричка епопея” №12 вх.А ап.33 двустаен

9 ул. „Иларион Макариополски” №45 ап.8 едностаен

10 бул. „25-ти септември” №18 ет.8 ап.40 едностаен

11 ул. „Дунав” №18 вх.Б ет.2 ап.5 едностаен

12 Силистра 53-А-19 ет.7 едностаен

13 Строител 71-Б-5  ет.2 двустаен

14 Балик 17-Б-5 ет.2 едностаен

15 Балик 7-Г-30 ет.8 едностаен

16 Балик 32-Г-24  ет.8 тристаен

17 Балик 46-А-26 ет.7 едностаен

18 Балик 46-Б-32 ет.8 едностаен

19 бул. “Русия” 55 ап. 78 ет. 13 тристаен



20 ж.к. “Балик” 66 вх. Б ет. 1 ап. 3 двустаен

21 ул. “Силистра” 53 вх. В ап. 16 ет. 8 тристаен

22 ул. “Оп. Димитър Ковачев” 6 вх. А ет. 6 ап. 23 едностаен

23 Студ.общежитие бл.1/807 ет.8 двустаен

24 Студ.общежитие бл.1/703 ет.7 двустаен

25 Студ.общежитие бл.1/707 ет.7 двустаен

26 Студ.общежитие бл.1/601 ет.6 двустаен

27 Студ.общежитие бл.1/106 ет.1 едностаен

28 Студ.общежитие бл.1/212 ет.2 едностаен

29 Студ.общежитие бл.1/310 ет.3 едностаен

30 Студ.общежитие бл.1/203 ет.2 едностаен

31 Студ.общежитие бл.1/105 ет.1 едностаен

32 Студ.общежитие бл.1/107 ет.1 едностаен

33 Студ.общежитие бл.1/110 ет.1 едностаен

34 Студ.общежитие бл.1/111 ет.1 едностаен

35 Студ.общежитие бл.1/115 ет.1 едностаен

36 Студ.общежитие бл.1/116 ет.1 едностаен

37 Студ.общежитие бл.1/118 ет.1 едностаен

38 Студ.общежитие бл.1/119 ет.1 едностаен

39 Студ.общежитие бл.1/216 ет.2 едностаен

40 Студ.общежитие бл.1/218 ет.2 едностаен

41 Студ.общежитие бл.1/215 ет.2 едностаен



Приложение № 2

С П И С Ъ К

на жилища, в които са настанени отчуждени собственици
временно до предаване

на определените им в обезщетение жилища

№ Адрес Вид жилище
1 ЖК „Дружба” 21 вх.Г ап.8 едностаен
2 Ул. „Дунав” 22 вх.Ж ап.8 едностаен
3 ЖК „Балик” 16 вх.Б ап.18 едностаен
4 ЖК „Балик” 1 вх.А ап.16 двустаен
5 ЖК „Балик” 3 вх.А ап.6 едностаен
6 ЖК „Балик” 32 вх.Б 22 двустаен
7 ЖК „Христо Ботев” №9 вх.А ап.17 - нов едностаен

42 Студ. общежитие бл. 1 ап. 502 ет. 5 двустаен

43 Студентско общежитие бл. 2 вх. Б ет. 7 ап. 47 двустаен

44 Студентско общежитие бл. 1 ап. 104 едностаен

45 Студ. общежитие бл. 2 вх. А ет. 1 ап. 1 едностаен

46 Студ. общежитие бл. 1 ап. 108 едностаен

47 Студ. общежитие бл. 1 ап. 112 едностаен



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 10/26 юли 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2016 година

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно отмяна на Решение № 9-6 от 28.06.2016
година на Общински съвет град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 10 – 8:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 45, ал. 9 от
ЗМСМА, отменя свое Решение № 9-6 от 28.06.2016 г.

II. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11
от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешава изработване проект на
Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ
72624.603.328 и ПИ 72624.603.340, на основание чл. 12, ал. 2 и чл.
59, ал. 1 от ЗУТ,  за промяна предназначението им от земеделски в „за
Фуражен завод, силозно стопанство и обслужващи сгради“ с ново, (Н
до 35,0м), свободно застрояване с ограничителни линии на 5,0 м. от
границата към пътя и на нормативно определените отстояния от
вътрешните граници - 4,0 м., с устройствени показатели: Плътност на
застрояване до 80%, Кинт до 2,5 и Плътност на озеленяване мин.
20%, съгласно приложени скици-предложения по чл.135, ал.2 от ЗУТ и
задания за проектиране.

Да се представят:  становища от „Енерго – Про Мрежи“ АД клон
Добрич, „В и К“ ООД град Добрич, РИОСВ – Варна и РЗИ град Добрич,
при внасянето на ПУП-ПЗ за процедиране и одобряване, съгласно
протокол № 6/12.05.2016 г. решение №14.

Проектът да се представи в един оригинал на хартиен носител и
в цифров вид върху технически носител и копие на хартиен носител и



в цифров вид върху технически носител, съгласно чл. 65, ал. 6, т. 4 от
Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 25; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 10/26 юли 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2016 година

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно одобряване на проект за Подробен
устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ)
72624.207.32 (общинска собственост) и ПИ 72624.618.196 (общинска
собственост)  във връзка с изграждане на външен водопровод и
канализация на ПИ 72624.207.37 (урбанизирана територия „за ПСД –
обработка (без рязане) и продажба на дървен материал”), в
землището на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 10 – 9:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11
от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, одобрява проект за Подробен
устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот
(ПИ) 72624.207.32 (за друг вид земеделска земя-общинска
собственост) и ПИ 72624.618.196 (второстепенна улица-общинска
собственост)  във връзка с изграждане на външен водопровод и
канализация на ПИ 72624.207.37 (урбанизирана територия „за ПСД –
обработка (без рязане) и продажба на дървен материал”, собственост
на Светослав Иванов Бонев), в землището на град Добрич.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 27; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 10/26 юли 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2016 година

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно одобряване на проект за Подробен
устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ)
72624.447.60 (общинска собственост), ПИ 72624.454.66 (държавна
собственост) и УПИ II - за "Друг вид озеленени площи" в кв. 9 на ЖК
"Дружба 1, 2 и 4" (идентичен с ПИ 72624.620.87–общинска
собственост) във връзка с водоснабдяване на ПИ 72624.447.447
(земеделска земя) в землището на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 10 – 10:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11
от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, одобрява проект за Подробен
устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ)
72624.447.60 (за селскостопански, горски и ведомствен път-общинска
собственост), ПИ 72624.454.66 (път от републиканската пътна мрежа-
държавна собственост) и УПИ II - за "Друг вид озеленени площи" в кв.
9 на ЖК "Дружба 1,2 и 4" (идентичен с ПИ 72624.620.87 – общинска
собственост) във връзка с водоснабдяване на ПИ 72624.447.447
(земеделска земя - собственост на Теодор Ангелов Велинов) в
землището на град Добрич.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 28; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 10/26 юли 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2016 година

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план – План за застрояване  (ПУП-ПЗ) за ПИ
72624.904.96 в местност «Гаази баба», землище на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 10 – 11:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от
ЗМСМА и чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, разрешава изработване на проект за
Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ
72624.904.96 в местност „Гаази баба”, землище на град Добрич, за промяна
предназначението на земеделския имот в „за Жилищно строителство“, с
ново, (Н до 10.0 м), свободно застрояване с ограничителни линии на 5.0 м.
от границата към пътя и на нормативно определените отстояния от
вътрешните граници, с устройствени показатели: Плътност на застрояване до
50%, Кинт до 1.2 и Плътност на озеленяване мин. 40%.

Да се представят  становища от „Енерго-Про Мрежи” АД клон Добрич,
„В и К” ЕООД град Добрич и РИОСВ – Варна, при внасянето на проект за
ПУП-ПЗ за процедиране и одобряване, съгласно протокол № 8/30.06.2016 г.
решение № 10 на ОбЕСУТ.

Проектът да се представи в един оригинал на хартиен носител и в
цифров вид върху технически носител и копие за АГКК на хартиен носител и
в цифров вид върху технически носител, съгласно чл. 65  ал. 6,  т. 4 от
Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 28; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 10/26 юли 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2016 година

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно даване на мандат за представляване на
Община град Добрич на извънредно заседание на Общо събрание на
Асоциация по В и К в обособена територия, обслужвана от «В и К»
ООД, град Добрич, което ще се проведе на 16 август 2016 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 10 – 12:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, т. 15 и ал. 2
от ЗМСМА и чл. 198е, ал.ал. 3 и 5 от Закона за водите:

1. Дава мандат на Йордан Тошков Йорданов – Кмет на
Община град Добрич или Росица Йорданова – зам.-кмет на
Община град Добрич - да представляват Община град
Добрич в Общото събрание на Асоциацията по В и К в
обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, град
Добрич на 16 август 2016 г. от 10,00 часа в зала
„Пресцентър“ на Областна администрация Добрич.

2. Упълномощава Кмета на Община град Добрич (зам.-кмета
Росица Йорданова) да гласува в Общото събрание на
Асоциацията по В и К по точка трета от дневния ред –
„за“.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 33; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 10/26 юли 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2016 година

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно определяне представители на Общински
съвет град Добрич в Общинския съвет за намаляване на риска от
бедствия

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 10 – 13:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във
връзка с чл. 65а, ал. 2 от Закона за защита при бедствия, определя за
свои представители в Общинския съвет за намаляване на риска от
бедствия следните общински съветници:

 Веселин Димитров
 Иван Тонев

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 36; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 10/26 юли 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2016 година

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно одобряване разходите за командировки на
Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет
град Добрич за периода от 01 април 2016 година до 30 юни 2016
година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 10 – 14:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8,
ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, одобрява разходите
за командировки на Kмета на Община град Добрич и Председателя на
Общински съвет град Добрич за периода от 01 април 2016 година до
30 юни 2016 година (пътни, дневни и квартирни пари), съгласно
Приложение № 1 и Приложение № 2.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 34; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



Приложение № 1

Отчет
за извършените разходи за командировки от Йордан Йорданов -

Кмет на Община град Добрич
за периода 01.04.2016 г. - 30.06.2016 г.

(в лева)
Период на Място Дневни Нощувки Транспорт Всичко По покана на:

командировката

15.03.2016 г. гр. София 20 269,62 289,62
Работни срещи в Министерство на околната среда и
водите и Министерство на регионалното развитие и
благоустройство.

4-5.04.2016 г. гр. София 304,18 304,18
Работни срещи в Министерство на околната среда и
водите и Министерство на регионалното развитие и
благоустройство.

12.04.2016 г. гр. София 186,03 186,03 Работни срещи в Министерство на регионалното
развитие и благоустройство.

Всичко: 20 0 759,83 779,83



Приложение № 2

Отчет
за извършените разходи за командировки от Иво Пенчев -

Председател на Общински съвет град Добрич
за периода 01.04.2016 г. - 30.06.2016г.

(в лева)
Период на Място Дневни Нощувки Транспорт Всичко По покана на:

командировката
11.05.2016 г. гр. Шумен 10 37,55 47,55 Община Шумен

Всичко: 10 37,55 47,55



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 10/26 юли 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2016 година

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно приемане на решение на Общински съвет
град Добрич за гарантиране устойчивост по проект «Подобряване,
надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал
за икономическо развитие в Добрич»

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 10 – 15:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и
ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация:

1. Гарантира, че за предложения проект е осигурена неговата
устойчивост и  потвърждава, че видът и предназначението на
обекта – ул. “6-ти септември“ град Добрич няма да бъдат
променяни за период от 5 (пет) години след крайното плащане
към бенефициента.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 36; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 10/26 юли 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2016 година

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи
на Община град Добрич за 2016 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 10 – 16:

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

 Приема актуализация на Програмата за капиталови разходи
на Община град Добрич за 2016 година, съгласно
Приложение № 1.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 34; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



Приложение № 1

Програма за капиталови разходи на Община град Добрич
за 2016 г.

№ ОБЕКТ Годишна
задача

Актуализа-
ция юли

І. Собствени  бюджетни  средства 1 600 415 1 870 005

1 Площадка за безвъзмездно предаване на
отпадъци от домакинствата (преходен) 607 611 607 611

2 Изработване на общ устройствен план на град
Добрич 255 952 41 752

3
Изготвяне на технически паспорти на училище
"Христо Смирненски“ и училище "Никола
Вапцаров“ – град Добрич 12 000 0

4 Работен проект за рекултивация на депо
Богдан 5 400 5 400

5

Изработване на проектна документация за
възстановяване пътна връзка между бул.
"Добруджа" и бул. "Русия" (по продължение на
ул. "Христо Ботев") 30 000 30 000

6

Обследване и изготвяне на проект за
укрепване на подпорни стени по бул.
"Добруджа" в участъка от мостовото
съоръжение на площад "Вица Попова" до края
подпорните стени 30 000 30 000

7

Проекто - проучвателни работи за обект:
Реконструкция по автентични данни и
адаптация за творчески дейности на къща
музей „Адриана Будевска” (Предишно
название - Извършване на неотложни
ремонтни дейности по родната къща на
актрисата Адриана Будевска) 5 000 5 000

8 Основен ремонт на покрив "Концертна зала -
Добрич" 195 000 0

9 Основен ремонт на покрив "Стоматологична
поликлиника" 100 000 100 000

10 Основен ремонт на физкултурен салон СУ "Г.
С. Раковски" 66 500 66 500

11
Програма за благоустрояване на обекти –
общинска собственост с участие на местното
население 20 000 20 796

12 Подмяна на дограма на Художествена галерия,
съфинансиране по проект "Красива България" 65 000 65 000

13 Основен ремонт на аварийни газ анализаторни
инсталации в общински обекти 20 000 17 325



14 Компютърна техника 12 000 12 000
15 Програмни продукти 14 052 14 052
16 Училища: 93 400 119 179

16.1 ОУ "Христо Ботев" 20 000 8 600

16.1.1 Външна изолация на втори етаж на сграда за
подготвителни групи (преходен) 20 000 7 100

16.1.2 Компютърна техника 0 1 500
16.2 СОУ "Петко Рачов Славейков" 45 000 45 000

16.2.1 Основен ремонт на ограда 30 000 30 000
16.2.2 Основен ремонт на покрив 10 000 10 000
16.2.3 Компютърна техника 5 000 5 000
16.3 ОУ "Димитър Талев" 10 000 23 288

16.3.1 Компютърна техника 10 000 18 360

16.3.2 Детски фитнес уреди - Проект "Еко кът за игри
на открито" - ПУДООС 0 4 928

16.4 ОУ "Стефан Караджа" 18 400 18 400
16.4.1 Компютърна техника (преходен) 18 400 18 400
16.5 ХГ "Св. Св. Кирил и Методий" 0 20 000

16.5.1 Придобиване на стопански инвентар 0 10 000
16.5.2 Компютърна техника 0 10 000
16.6 ЕГ "Гео Милев" 0 1 191

16.6.1 Обновяване на система за видеонаблюдение 0 1 191
16.7 ОУ "Панайот Волов" 0 2 700

16.7.1 Компютърна техника - Проект "Обичам
природата - и аз участвам" - ПУДООС 0 2 700

17 Дирекция "Хуманитарни дейности" 64 000 268 045

17.1 Функция "Почивно дело, култура,
религиозни дейности" 5 000 5 000

17.1.1 Компютърна техника 1 500 1 500
17.1.2 Климатик и копирна машина 3 500 3 500
17.2 Функция "Здравеопазване" 3 000 48 000

17.2.1 Компютърна техника 3 000 3 000
17.2.2 Подмяна на дограма на ДЯ №4 0 15 000
17.2.3 Основен ремонт на покрив ДЯ №1 0 30 000
17.3 Функция "Образование" 40 000 117 045

17.3.1 Доставка на газови печки за кухни в ЦДГ №7,
10, 11 и 12 (преходен) 6 000 24 000

17.3.2 Изграждане на аспирационни системи в ЦДГ
№12 и 17 (преходен) 10 000 10 000

17.3.3 Изграждане на пожароизвестителни
инсталации в ЦДГ №8, 9, 20 и 27 (преходен) 24 000 24 000

17.3.4 Циркулационна помпа ЦДГ №32 и блок за
установяване плътността на газта ЦДГ №17 0 2 870



17.3.5 Основен ремонт на покриви ЦДГ №20 и 23 0 36 175
17.3.6 Подмяна на дограма на ЦДГ №7 0 20 000

17.4 Функция "Социално осигуряване,
подпомагане и грижи" 16 000 98 000

17.4.1 Компютърна техника 2 000 2 000
17.4.2 Копирна машина 3 000 3 000
17.4.3 Доставка на уреди за лечебна физкултура 11 000 11 000
17.4.4 Закупуване на специализиран автомобил 0 82 000

18 Регионален исторически музей - Добрич 1 500 6 157
18.1 Компютърна техника 1 500 1 500

18.2 Основен ремонт на отоплителна система в
ателие по реставрация 0 3 328

18.3 Закупуване на моторен храсторез 0 1 329
19 ОП "Общински пазари" 3 000 3 000

19.1 Климатици 3 000 3 000
20 Художествена галерия - Добрич 0 1 400

20.1 Придобиване на програмни продукти и
лицензи 0 1 400

21 Регионална библиотека "Дора Габе" 0 18 500
21.1 Компютърна техника 0 2 500

21.2 Придобиване на програмни продукти и
лицензи 0 16 000

22 Регионално депо с. Стожер 0 123 588

22.1
Доставка и монтаж на лентов транспортер за
пластмасови бутилки за балираща преса на
регионално депо с. Стожер 0 23 760

22.2

Изработка и доставка на стойка за ръчно
предвижване на перфоратор на пластмасови
бутилки за балираща преса на регионално
депо с. Стожер 0 4 800

22.3 Лабораторно обзавеждане в регионално депо
с. Стожер 0 32 388

22.4
Надграждане на оградата от южната страна на
клетката за депониране на отпадъците при
регионално депо с. Стожер 0 62 640

23
Рехабилитация на детска и спортна площадка
в междублоково пространство на ЖК Балик,
кв. 38, УПИ VIII 0 10 000

24
Инвестиционен проект за изграждане на нова
подпорна стена намираща се пред блок с
адрес бул. "25-ти септември" №64, вх. Д и Е 0 3 500

25

Изготвяне на обследване за енергийна
ефективност в съответствие със ЗЕЕ,
обследване за установяване на техническите
характеристики и изготвяне на технически 0 79 200



паспорти на жилищни сгради на територията
на град Добрич, по ОП "Региони в растеж"
2014-2020 г.

26 ОП "Устойчиви дейности и проекти" 0 18 000
26.1 Закупуване на градинска техника 0 18 000

27 Битова канализация по ул. "Разлог" и ул.
"Вежен" 0 204 000

27.1 Изграждане на битова канализация по ул.
"Разлог" и ул. "Вежен" 0 200 000

27.2 Строителен надзор 0 3 500
27.3 Авторски надзор 0 500

II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2016 г. 661 300 661 300

1 Битова канализация по ул. "Разлог" и ул.
"Вежен" 204 000 0

1.1 Изграждане на битова канализация по ул.
"Разлог" и ул. "Вежен" 200 000 0

1.2 Строителен надзор 3 500 0
1.3 Авторски надзор 500 0

2 Проектиране и изграждане на битова
канализация по ул. "Липите" 50 000 0

3

Закупуване на земя за разширение на
Гробищен парк и изработка на проект за
изменение на ОУП и изработване на ПУП за
него (Предишно название - Закупуване на
земя за разширение на Гробищен парк ) 50 000 40 000

4
Програма за благоустрояване на обекти –
общинска собственост с участие на местното
население 60 000 60 000

5 Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки 40 000 40 000

6 Модернизация на техническата база на
стадион "Пионер" (преходен) 200 000 200 000

7
Основен ремонт на общински път - DOB2114
(DOB1071, Дончево - Опанец /Богдан -
Граница общ.(Добричка/ - Добрич) 35 000 35 000

8 Строително-монтажни работи по автоспирки 22 300 22 300

9 Изработване на общ устройствен план на град
Добрич 0 214 200

10
Рехабилитация на детска и спортна площадка
в междублоково пространство на ЖК Балик,
кв. 38, УПИ VIII 0 49 800
III. Проекти 1 576 941 1 579 589

1
Възстановяване функционирането на обекти,
засегнати от наводнението и осигуряване на
превантивна инфраструктура в град Добрич 1 255 404 1 255 404



2 Младежки център Добрич - "Вашето утре" 84 882 86 030

3
Енергийна ефективност и възобновяема
енергия (ЦДГ №10 и Комплекс за социални
услуги в ЖК "Дружба" II) 236 655 236 655

4 Проект развитие на ОИЦ-Добрич 0 1 500
ОБЩО: 3 838 656 4 110 894



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 10/26 юли 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2016 година

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда
на Закона за общинската собственост (ЗОС)

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 10 – 17:

1. Общински съвет град Добрич, на  основание  чл. 21, ал. 1, т.
12  от  ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за общинската собственост
(ЗОС), допълва  Програмата за управление и разпореждане с имотите
общинска собственост  в част II. ОБХВАТ И СТРУКТУРА НА
ПРОГРАМАТА, т.2.3. ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ,
подточка 2.3.1. Продажба на урегулирани поземлени имоти със
следния имот:

- УПИ XII-2 в кв.701 по ПУП-ПРЗ на ЖК ”Добротица” на град
Добрич, представляващ поземлен имот 72624.621.2 по КККР на град
Добрич

2. Общински съвет град Добрич, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8
от  ЗМСМА,  чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и
чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, дава  съгласие  за  продажба
чрез  публичен търг  с  тайно наддаване и одобрява предложените
начални тръжни цени на имоти:

- поземлен имот 72624.621.2 по КККР на град Добрич,
представляващ УПИ XII-2 в кв.701 по ПУП-ПРЗ на ЖК ”Добротица” на
град Добрич, одобрен с Решение № 56-4/29.05.2007 г. на Общински
съвет град Добрич, находящ се на ЖК ”Добротица”, отреден за
обществено и делово обслужване с площ 2 205.00 кв.м, актуван с АОС
№ 4743 от 20.01.2012 г. и начална тръжна цена 152 000.00  (сто
петдесет и две хиляди) лева, без включен ДДС.

Данъчната оценка на имота е 41 178.40 (четиридесет и една
хиляди сто седемдесет и осем и 0.40) лева.



- поземлен имот 72624.604.1016 по КККР на град Добрич,
представляващ УПИ XVIII в кв.22 по кадастрален и ПРЗ на ЖК ”Запад”
на град Добрич, одобрен със Заповед № 444/17.05.2000 г. на Кмета на
Община град Добрич, находящ се на ул. Железничарска, отреден за
жилищно строителство, с площ 382.00 кв.м., актуван с АОС № 3697 от
11.10.2007 г. и начална тръжна цена 19 600.00  (деветнадесет хиляди
и шестстотин) лева, без включен ДДС.

Данъчната оценка на имота е 7 649.60 (седем хиляди шестстотин
четиридесет и девет  и 0.60) лева.

- поземлен имот 72624.604.1017 по КККР на град Добрич,
представляващ УПИ XIX в кв.22 по кадастрален и ПРЗ на ЖК ”Запад”
на град Добрич, одобрен със Заповед № 444/17.05.2000 г. на Кмета на
Община град Добрич, находящ се на ул. Железничарска, отреден за
жилищно строителство, с площ 471.00 кв.м., актуван с АОС № 3698 от
11.10.2007 г. и начална тръжна цена 24 150.00  (двадесет и четири
хиляди сто и петдесет) лева, без включен ДДС.

Данъчната оценка на имота е 9 431.80 (девет хиляди
четиристотин тридесет и един и 0.80) лева.

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

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 29; "ПРОТИВ" - 2; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 10/26 юли 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2016 година

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за учредяване право на строеж върху имот, общинска
собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС)

След обсъжданията, с 9 гласа „ЗА”, 0 „ПРОТИВ” и 27
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, предложението за учредяване право на строеж
върху имот, общинска собственост, по реда на Закона за общинската
собственост (ЗОС) НЕ БЕ ПРИЕТО.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 10/26 юли 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2016 година

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на имот, публична общинска
собственост – помещение в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

След обсъжданията, с 14 гласа „ЗА”, 7 „ПРОТИВ” и 15
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, предложението за отдаване под наем на имот,
публична общинска собственост – помещение в АЕМО „Стария
Добрич”, град Добрич - НЕ БЕ ПРИЕТО.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 10/26 юли 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на част от имот - публична
общинска собственост, находящ се във фоайето на сградата на Дневен
център за деца с увреждания по ул. “Суха река“ № 37 град Добрич,
предоставена за ползване на Дирекция „Хуманитарни дейности –
социални услуги” ДЦДУ град Добрич, за поставяне на автомат за топли
напитки

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 10 – 20:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12
от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за общинската собственост
(ЗОС), допълва в част две (за отдаване под наем) точка 2.1 (общински
терени и обекти) Програмата за управление и разпореждане с имотите
общинска собственост, с:

- общински имот в кв.572, парцел ХХIII, находящ се по ул.
“Суха река“ № 37, с идентификатор  72624.7626 по КК на град
Добрич, с площ  8 450.00 кв.м.

II. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8
от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС),
чл. 19, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се проведе
търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот -
публична общинска собственост представляващ:

- част от фоайе на I-ви етаж в сградата на ДЦДУ по ул. “Суха
река“ № 37 град Добрич, с площ 2.50 кв.м, с АОС № 825/16.09.98 г. и
начална тръжна цена 99.22 лева на месец, без включен ДДС, за
поставяне на автомат за топли напитки.

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



Цената е определена съгласно Приложение №1 към Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 33; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 10/26 юли 2016 година
ПРОТОКОЛ

№ 10
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 26 юли 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична
общинска собственост, находящ се във фоайето на I-вия етаж в Дом за
стари хора  в град Добрич, за поставяне на автомат за сладолед

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 10 – 21:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8
от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 19
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Община град Добрич, дава съгласие да се
проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот,
публична общинска собственост:

– част от фоайе на I-ви етаж в Дом за стари хора, находящ се в
град Добрич, местност „Гаази баба”, ул. „Лозята - първи път” № 2, за
поставяне на автомат за сладолед, с площ 2,00 кв.м., с начална
тръжна цена 99.22 лева на месец и 20% ДДС.

Имотът е публична общинска собственост, актуван с АОС № 4765
от 15.02.2012 г.

Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.
Цената е определена съгласно Приложение № 1 към Наредбата

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 33; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 10/26 юли 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична
общинска собственост в ЖК „Балик” по ул. Маргарита, източно от ПИ
72624.619.575 по КК на град Добрич – за поставяне на павилион за
услуги

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 10 – 22:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12
от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за общинската собственост
(ЗОС), допълва в част две (за отдаване под наем) точка 2.1 (общински
терени и обекти) Програмата за управление и разпореждане с имотите
общинска собственост, с:

 част от общински имот, находящ се в ЖК “Балик“ по ул.
“Маргарита“ от ПИ 72624.619.575 по КК на град Добрич, с
площ  12 кв.м.

ІI. Общински съвет град Добрич, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8
и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, дава съгласие да се проведе публичен търг с
тайно наддаване, за отдаване под наем на част от имот - публична
общинска собственост, за монтаж на павилион за услуги, с начална
тръжна цена 18.60 лева месечно и 20%  ДДС.



Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.
Цената е определена съгласно Приложение № 1 към Наредбата

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество.

III. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите
съгласно закона действия   по изпълнението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 33; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 10/26 юли 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на част от имот публична
общинска собственост – Магазин № 8, находящ се в търговски обект –
Хали на Централен кооперативен пазар  в град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 10 – 23:

1.Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8
от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и
чл. 19 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община град Добрич, дава
съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване
под наем на част от имот, публична общинска собственост:

– Магазин № 8 в търговски обект - Хали на Централен
кооперативен пазар в град Добрич, с площ 15.00 кв.м, с начална
тръжна цена 159.15 лева месечно и 20 % ДДС. Имотът е публична
общинска собственост, актуван с АОС № 4384 от 24.07.2009 г.

Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.
Цената е определена съгласно Приложение № 1 към Наредбата

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на град Добрич.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 32; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 10/26 юли 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.622.3850
по КККР на град Добрич, находящ се по бул. Добруджа № 39

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 10 – 24:
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 с имотите общинска
собственост в част  ІІ. Обхват и структура на програмата,
т.2.3.Продажба на общински имоти и вещи, подточка 2.3.4.
Прекратяване на съсобственост и замяна - с ПИ 72624.622.3850, по
КККР на град Добрич; УПИ І-3850, кв.87, по действащия  план на ЦГЧ
град Добрич, находящ се по бул.Добруджа, № 39.

ІІ.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 и Златина
Христова Узунова и Димитър Петров Димитров в ПИ 72624.622.3850,
по КККР на град Добрич; УПИ І- 3850, кв.87, по действащия  ПУП-ПРЗ
на ЦГЧ гр. Добрич, чрез продажба частта на Общината от 118.00 кв.м.
за сумата от  10 800.00 (десет хиляди и осемстотин) лева, или 91.53
лв/кв.м., без включен ДДС. Данъчната оценка на частта на Общината
е 4 088.70 (четири хиляди осемдесет и осем и 0.70) лева.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 34; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 10/26 юли 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване на
общински имот в град Добрич, ул. Калиакра 54, за нуждите на
„Български пощи” ЕАД

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 10 – 25:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и
ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 1, т. 6 и чл. 22, ал. 1 и ал. 4 от
Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от
капитала на търговските дружества, гражданските сдружения по
ЗЗД и сдружения по ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 65 от Наредбата
за реда на придобиване , разпореждане и управление с
общински имоти, дава съгласие Управителят на „Жилфонд
Инвест” ЕООД да учреди безвъзмездно право на ползване върху
общински имот в град Добрич , ул. „Калиакра” 54, гарсониера 7,
вх. Б с площ 43 кв.м.  за нуждите на „Български пощи” ЕАД, за
срок от 5 (пет) години.

2. Възлага на Управителя на „Жилфонд-инвест” ЕООД град Добрич
последващите, съгласно закона, действия по изпълнението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 35; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 10/26 юли 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за преобразуване чрез сливане на общински училища
СОУ „Дора Габе” – град Добрич и СОУ „Любен Каравелов” град Добрич
– в СОУ „Любен Каравелов” град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 10 – 26:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1. т. 8 и т.
23 и ал. 2; чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 6 и чл. 45, ал. 2 от
Закона за народната просвета и чл. 12, ал. 2 от Правилника за
прилагане на Закона за народната просвета:

1 Дава съгласие да се отправи предложение до Министъра на
образованието и науката общинските училища СОУ „Дора Габе“ –
Добрич и СОУ „Любен Каравелов“ – Добрич да бъдат преобразувани
чрез сливане в СОУ „Любен Каравелов“, считано от 1 септември 2016
година.

2. Имотите и вещите на СОУ „Дора Габе“ - Добрич, освободени в
резултат на преобразуване на учебното заведение, да се използват за
образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности.

3. Задължава Кмета на Община град Добрич да предприеме
необходимите действия съгласно чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за
прилагане на Закона за народната просвета за подготовка и
изпращане на мотивирано предложение до Министъра на
образованието и науката за издаване на заповед за преобразуване
чрез сливане на общински училища СОУ „Дора Габе“ – Добрич и СОУ



„Любен Каравелов“ – Добрич в СОУ „Любен Каравелов“ – Добрич,
считано от 01.09.2016 г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 32; "ПРОТИВ" - 1; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 10/26 юли 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно формиране на паралелки с по-малък брой
ученици от допустимия, съгласно Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000
г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 10 – 27:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и
ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредба №
7 на МОН от 29.12.2000 г.за определяне  броя на паралелките и
групите и броя на учениците и децата в паралелките и в групите на
училищата, детските градини и обслужващите звена:

1. Дава съгласие през учебната 2016/2017 година да се
провежда обучение с брой ученици, който е по-малък от минималния,
в следните паралелки и училища:

- Езикова гимназия “Гео Милев“ – една паралелка 8 клас профил
„Френски език“– 12 ученици;

- ОУ “Христо Ботев“ –една паралелка 8 клас– 10 ученици;
- ОУ „Стефан Караджа“– една паралелка 8 клас – 14 ученици;
- ОУ “Йордан Йовков“ – една паралелка с професия „Работник в

заведенията за хранене и развлечение“ 8 клас– 12 ученици и една
паралелка 9 клас-14 ученици;

- Спортно училище“Георги Ст. Раковски“ – една паралелка 5
клас

– 12 ученици;
- ОУ „Никола Й. Вапцаров“–една паралелка 6 клас– 14 ученика

и една паралелка 8 клас– 14 ученици;



- СОУ „Любен Каравелов“ – една паралелка 8 клас профил
технологичен „Информационни технологии“-17 ученици

2. Дава съгласие през учебната 2016/2017 година да продължат
да съществуват, като маломерни, вече разкритите за учебната
2015/2016 г., паралелки, както следва:

- СОУ „Петко Р. Славейков“ в една паралелка профил
„Чуждоезиков“, Английски език в 9 клас – 13 ученици и една
паралелка – Профил „Чуждоезиков“, Английски език в 11 клас – 12
ученици;

- СОУ „Любен Каравелов“ – една паралелка 10 клас – профил
технологичен „Предприемачество и бизнес“ – 13 ученици;

- Спортно училище „Георги  Ст. Раковски“ – една паралелка 6
клас – 12 ученици;

- СОУ „Св. Климент Охридски“ – една паралелка 8 клас профил
„Хореография“ – 16 ученици;

- ПМГ “Иван Вазов“ - една паралелка 10 клас-15 ученици и една
паралелка 12 клас - 12 ученици.

3. Финансирането да се извършва в рамките на делегирания
бюджет на училището по единни разходни стандарти.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 34; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 10/26 юли 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за увеличение на сумата за финансово подпомагане на
книгоиздаването и книгоразпространението в Община град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 10 – 28:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и
чл.21 ал.2 от ЗМСМА увеличава сумата за финансово подпомагане на
книгоиздаването и книгоразпространението съгласно Правилата за
финансово подпомагане на книгоиздаването и
книгоразпространението в Община град Добрич  с 3000 (три хиляди)
лева, като източник на финансиране да бъде резерва в бюджета за
2016 година.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 35; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 10/26 юли 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 10

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 26 юли 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване на стълбове
от градската осветителна мрежа

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 10 – 29:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8
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, предоставя на Сдружение „Волейболен клуб
Добруджа - 07” безвъзмездно ползване върху 200 (двеста) броя
стълбове, инфраструктурни съоръжения, за поставяне на рекламни
знамена тип Хоругви с площ до 1.5 кв.м., съгласно схема, утвърдена
от Главния архитект на Община град Добрич.

Срок за отдаване 5 (пет) години.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите,

съгласно закона, действия по изпълнението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 33; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)


