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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/20 септември 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 септември 2016 година

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Информация за изпълнението на бюджета на Община град Добрич, сметките  за
средства  от Европейския съюз и показателите по чл. 14 от Закона за публичните
финанси за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор «Местно
управление» за полугодието на 2016 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 11 – 1:

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 и чл.137, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 48 и чл. 49, ал. 1 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни
дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане
на общинския бюджет на Община град Добрич, приема Информация за изпълнението
на бюджета на общината, сметките за средства от Европейския съюз и показателите по
чл. 14 от Закона за публичните финанси за контролираните от общината лица, които
попадат в подсектор „Местно управление” за полугодието на 2016 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 35; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/20 септември 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 септември 2016 година

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно сключване на договор за кредит с „Фонда за органите на
местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД и поемане на дългосрочен
общински дълг с цел реализация на проект, финансиран от Европейските фондове

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 11 – 2:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.17 от Закона
за общинския дълг:

1. Община град Добрич да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното
самоуправление в България - ФЛАГ”ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен
общински дълг с цел реализация на проект: „Изграждане на регионална система за
управление на отпадъците в регион Добрич”, финансиран от Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.“, приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на
инфраструктурата за управление на отпадъците“, при следните основни параметри:

 Максимален размер на дълга – 1 760 618 лева (един милион седемстотин
и шестдесет хиляди, шестстотин и осемнадесет лева);

 Валута на дълга – лева;

 Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

 Условия за погасяване:
- Срок на погасяване - до 62 месеца, считано от датата на подписване на

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло, или на
части, без такса за предсрочно погасяване;

Падеж Сума
За периода
25.01.2017 г. -
25.09.2021 г.

57 равни последователни месечни
вноски по 30 350 лева всяка.

25.10.2021 г. 30 668 лева



- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;
Максимален лихвен процент–шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от
4.78 %;

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;

 Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания,

представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община град Добрич,
по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси
и бюджетните взаимоотношения на Община град Добрич по чл. 52, ал. 1
от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка,
вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект
на особен залог.

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община град Добрич да подготви искането за
кредит, да го подаде в офиса на „Фонд за органите на местното самоуправление в
България - ФЛАГ” ЕАД, да подпише договора за кредит и договора за залог, както и
да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за
изпълнение на решението по т. 1.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 33; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 4.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/20 септември 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 септември 2016 година

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно сключване на договор за краткосрочен банков кредит с цел
предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства и изплащане на
просрочени и текущи задължения при изпълнение на бюджета за 2016 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 11 – 3:

На основание чл. 21, ал.1, т. 6, т.10 и ал.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 1 и чл. 17 от Закона за общинския
дълг, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 44 от Наредбата за условията
реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич и
глави ІV и V от Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и
управлението на общинския дълг на Община град Добрич:

1. Община град Добрич да сключи договор за краткосрочен банков  кредит, по
силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел предоставяне на публични
услуги и изплащане на просрочени и текущи задължения, при следните основни
параметри:

 Максимален размер на дълга – до 414 000 лева (четиристотин и
четиринадесет хиляди лева);

 Валута на дълга – лева;
 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за банков заем;
 Условия за погасяване:

 Гратисен период за главницата – до 31.12.2016 г.
 Срок на погасяване – след изтичане на гратисния период, до

дванадесет месеца от датата на сключване на договора за кредит,
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;

 Източници за погасяване на главницата и лихвите – от собствени
бюджетни средства

 Максимален лихвен процент – не повече от 1,5 %, фиксиран лихвен
процент;



 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – без такси и
комисионни по кредита;

 Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания,

представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община град Добрич,
по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси
и бюджетните взаимоотношения на Община град Добрич по чл. 52, ал. 1
от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка,
вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект
на особен залог;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община град Добрич да проведе
процедура за избор на финансова институция, която да осигури необходимото
финансиране;  да подпише договора за кредит и договора за залог; както и да
извърши всички останали необходими правни и фактически действия за
изпълнение на решението по т. 1.

3. Приема максимален  размер на актуализация на бюджета на Община град
Добрич за 2016 г., както следва:
3.1. По приходите в размер до 414 000 лева, съгласно Приложение № 1.
3.2. По разходите  в размер до 414 000 лева, съгласно Приложение № 2.

4. Възлага на Кмета на Община град Добрич да отрази промените по съответните
функции, дейности и параграфи на единната бюджетна класификация.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 22; "ПРОТИВ" - 1; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 12.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



Приложение № 1
в лева

П Р И Х О Д И

§ Наименование на параграфа

Държавни
дейности Местни дейности Общо

увеличение увеличение увеличение

83-11
Получени краткосрочни заеми от банки
в страната

414 000 414 000

ВСИЧКО ПРИХОДИ 0 414 000
414 000

Приложение № 2
в лева

Р А З Х О Д И

§ Наименование на параграфа

Местни
дейности

Дофинансиране на
държавни

дейности с
местни приходи Общо

увеличение увеличение увеличение

Функция “Образование ”

311 Дейност "Целодневни детски градини и обединени детски заведения"

10-11 Храна 203 000 203 000
10-16 Вода, горива и енергия 50 000 50 000

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 253 000 0 253 000
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА 253 000 0

253 000
Функция “ Социално осигуряване, подпомагане и грижи ”

530  Дейност ”Центрове за настаняване от семеен тип”

10-11 Храна 99 000 99 000
10-16 Вода, горива и енергия 55 000 55 000
10-20 Разходи за външни услуги 7 000 7 000

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА 0 161 000 161 000
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА 0 161 000 161 000

ВСИЧКО РАЗХОДИ 253 000 161 000 414 000



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/20 септември 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 септември 2016 година

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за търговската дейност на
територията на Община град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 11 – 4:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, приема Наредба за изменение
и допълнение на Наредбата за търговска дейност на територията на Община град
Добрич, както следва:

1.1. В Чл.13 се правят  изменения и допълнения:
- ал. 5 се изменя така:

„След подаване на заявлението, длъжностното лице, което го е приело, извършва
проверка и осигурява за нуждите на производството необходимата информация за
вписването на търговеца в Търговския регистър.”

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващи действия.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/20 септември 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 септември 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 № 11 – 5:

Докладната записка да бъде отложена за разглеждане на следващо заседание на
Общински съвет.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 24; "ПРОТИВ" - 7; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 5.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/20 септември 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 септември 2016 година

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне и
премахване на преместваеми обекти на територията на Община град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 11 – 6:

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. 56, ал. 2 от
Закона за устройство на територията и чл. 3 и чл. 4 от Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол върху стопанската
дейност:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за
поставяне  и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Добрич,
приета с Решение № 50-1 от 20.09.2011 г. на Общински съвет град Добрич, изм. и доп. с
Решение № 9-16 от 26.06.2012 г., както следва:

§ 1. В чл.24, ал.8 се правят следните изменения:
1. В изречение първо се заличават думите „и липсата на задължения към
Община град Добрич по чл.162, ал.2 от ДОПК”.
2. Изречение второ се заличава.
§ 2. В чл.31 се правят следните изменения и допълнения:
1. ал. 1 се изменя така:
„(1) Преместваеми обекти се поставят върху имоти - частна собственост въз
основа на одобрена от главния архитект схема, изработена върху скица-извадка
за имота,  издадена от съответния орган  и издадено разрешение за поставяне.”
2. Алинея 2 се отменя.
§ 3. Чл.32, ал.2 се изменя така:
„(2) В съсобствени поземлени имоти преместваеми обекти може да бъдат
поставени по искане на един или повече съсобственици, с изрично писмено
съгласие на останалите, изразено в заявление до общината.”
§ 4. В чл. 62, ал.4 се правят следните изменения:
1. В изречение първо се заличават думите „и липсата на задължения към
Община град Добрич по чл.162, ал.2 от ДОПК”.
2. Изречение второ се заличава.



§5. В преходните и заключителни разпоредби на Наредбата се създава §10 със
следния текст:
„§10. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за
поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община
Добрич влиза в сила след обнародването й в печата или разгласяването й по друг
начин на територията на общината”

2. Възлага на  Кмета на Община град Добрич последващи законови действия, във
връзка с изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 25; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 11/20 септември 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 септември 2016 година

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 11 – 7:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните
актове и чл. 79 от Адмнистративно-процесуалния кодекс, приема Наредба за изменение
и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, както следва:

§ 1. Приема се нова редакция на чл. 19, ал. 1:
„Чл.19. (1) Свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, с
изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем
при условие, че наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват, след
решение на Общинския съвет от Кмета на Общината за срок до 10 години.“

§ 2. Изменя се чл. 21, ал. 3:
В чл. 21, ал. 3 думите „не може да бъде по-дълъг от 5 години.“ се заменят с думите „не
може да бъде по-дълъг от 10 години“ и текста следва да се чете така:
„Чл. 21. (3) Кметът на Общината сключва договор за отдаване под наем, чийто срок не
може да бъде по-дълъг от 10 години.“

§ 3. Изменя се чл. 22, ал. 1:
„Чл.22. (1) С решение на Общинския съвет могат да бъдат отдавани под наем свободни
нежилищни имоти - частна общинска собственост, без търг или конкурс:

1. за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните
нужди на населението;

2. на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена
полза;

3. на търговски дружества, необходими им като терени за временно използване, за
спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с
изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата
инфраструктура, за срока на ремонтно-строителнитедейности.

§ 4. Изменя се чл. 22, ал. 5:



В чл. 22, ал. 5 думите „по-дълъг от 5 години” се заменят с думите „по-дълъг от 10 години“
и текста следва да се чете така:
„Чл. 22. (5) Срокът на наемните правоотношения по ал.1 не може да бъде по-дълъг от
10 години.”

§ 5. Изменя се чл. 31, ал. 3:
В чл. 31, ал. 3 думите „който може да бъде от 1 до 4 години“ се заменят с думите
„който не може да бъде по-дълъг от 10 години“ и текста следва да се чете така:
„Чл.31. (3) Кметът определя срока за отдаване под наем, който не може да бъде по-
дълъг от 10 години, минималната годишна наемна цена, вида на процедурата за отдаване
под наем и други необходими условия.“

§ 6. Създават се чл.31а и чл.31б със следното съдържание:
„Чл.31а.(1) Земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем без търг
или конкурс:

1. когато са заети с трайни насаждения;
2. когато не са били използвани две или повече стопански години;
3. в случаите по чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на

земеделски земи;
4. на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на
БАБХ, когато земите са пасища, мери или ливади;

5. в другислучаи, определени в закон.
Чл.31б. Общинският съвет, по предложение на кмета на общината определя маломерни
имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година
без търг или конкурс.“

§ 7. Създава се чл. 58а със следното съдържание:
„Чл.58а. (1) В случаите по чл.56, ал.1, чл.57, ал.1 и чл.58, лицата желаещи да придобият
право на строеж, подават мотивирано искане до Кмета на общината. Към искането се
прилагат документи доказващи, че са правоимащи по смисъла на чл.56, ал.1 и чл.57,
ал.1.
(2) Въз основа на решението на Общинския съвет, прието на основание чл.56, ал.1,
чл.57, ал.1 и чл.58, Кметът на общината издава заповед и сключва договор.“

§ 8. Отменя се чл. 66, ал. 5.

§ 9. Отменя се чл. 66, ал. 10.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 29; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Виолета Йончева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/20 септември 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 септември 2016 година

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно обявяване на имот – публична общинска собственост – за
частна общинска собственост

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 11 – 8:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6,
ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) обявява за частна общинска
собственост Поземлен имот с идентификатор 72624.618.314 по КККР на град
Добрич, идентичен с УПИ ХХVІ, кв. 1, предвиден за „Озеленяване и
хидрофорна помпена станция“ по Кадастрален и ПРЗ на ЖК „Балик-Йовково“-
север, с площ 1182.00 кв. м, актуван с АПОС № 5268/09.08.2016 година.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/20 септември 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 септември 2016 година

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план
(ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.611.27 (за «друг вид озеленени площи» -
общинска собственост) и ПИ 72624.610.141 (част от околовръстен път – държавна
собственост) за изграждане на разпределителен газопровод по ул. «Войвода Димитър
Калъчлията» до околовръстен път ІІ – 97 от Републиканската пътна инфраструктура,
връзка между клон 1 и етап 28.2, в землището на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 11 – 9:

I. Общински  съвет  град  Добрич,  на  основание  чл. 21, ал. 1, т. 11 от  ЗМСМА
и чл.124 а, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ§) и чл. 131 ал.1 от ЗУТ:

Одобрява проекта на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП)
за Поземлен имот (ПИ) 72624.611.27 (за „друг вид озеленени площи“- общинска
собственост) и ПИ 72624.610.141 (част от околовръстен път - държавна собственост) за
изграждане на разпределителен газопровод по ул. “Войвода Димитър Калъчлията“ до
околовръстен път II-97 от Републиканската пътна инфраструктура, връзка между клон
1 и етап 28.2, в землището на град Добрич.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/20 септември 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 септември 2016 година

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план
(ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.633.23 (местен път – общинска собственост) и
ПИ 72624.383.39 (местен път – общинска собственост) за изграждане на
разпределителен газопровод (участък и отклонение) към ПИ 72624.1 (стопански двор –
собственост на «СТИВ-98» ООД) в землището на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 11 – 10:

I..Общински  съвет  град  Добрич,  на  основание  чл. 21, ал. 1, т. 11 от  ЗМСМА
и чл. 124 а, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 131, ал. 1 от ЗУТ:

Одобрява проекта на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП)
за Поземлен имот (ПИ) 72624.633.23 (местен път - общинска собственост) и
ПИ72624.383.39 (местен път - общинска собственост за изграждане на разпределителен
газопровод (участък и отклонение) към ПИ 72624.1 (стопански двор - собственост на
„СТИВ-98“ ООД) в землището на град Добрич.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/20 септември 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 септември 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 поземлени имоти и частично
изменение на действащия Общ градоустройствен план (ОГП) на град Добрич за
промяна предназначението им за Гробищен парк

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 11 – 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 частично изменение на
действащия Общ градоустройствен план (ОГП) на град Добрич за земеделските
Поземлени имоти (ПИ) 72624.433.10; 72624.433.11; 72624.433.12; 72624.433.169;
72624.433.171; 72624.433.172; 72624.433.14; 72624.433.15; 72624.433.16; 72624.433.17;
72624.433.143; 72624.433.71; 72624.433.75; 72624.433.76; 72624.433.77; 72624.433.81;
72624.433.82; 72624.433.83; 72624.433.84; 72624.433.85; 72624.433.86; 72624.433.87;
72624.433.88; 72624.433.26; 72624.433.27; 72624.433.159 (общински път); 72624.433.31;
72624.433.32; 72624.433.33; 72624.433.165; 72624.433.166; 72624.433.167;
72624.433.168; 72624.433.127; 72624.433.128; 72624.433.129; 72624.433.130;
72624.433.43; 72624.433.73; 72624.433.44; 72624.433.131; 72624.433.132; 72624.433.133;
72624.433.134; 72624.433.46; 72624.433.47; 72624.433.48; 72624.433.49; 72624.433.160
(общински път); 72624.433.58; 72624.433.59; 72624.433.135; 72624.433.136;
72624.433.137; 72624.433.138; 72624.433.124; 72624.433.125; 72624.433.126;
72624.433.61; 72624.433.62; 72624.433.92; 72624.433.93; 72624.433.94; 72624.433.91;
72624.433.90; 72624.433.89; 72624.433.67; 72624.433.97; 72624.433.98; 72624.433.99;
72624.433.100; 72624.433.123; 72624.433.69; 72624.433.70; 72624.433.101;
72624.433.102; 72624.433.103; 72624.433.104; 72624.433.105; 72624.433.106;
72624.433.107; 72624.433.161(общински път); 72624.433.108; 72624.433.109;
72624.433.110; 72624.433.111; 72624.433.112; 72624.433.113; 72624.433.114;
72624.433.115; 72624.433.116; 72624.433.117; 72624.433.118; 72624.433.119;
72624.433.120; 2624.433.121; 72624.433.122; 72624.433.159 (общински път) и проект на
ПУП – ПЗ за същите за промяна предназначението им в „за Гробищен парк“.

Да се представи становище от РИОСВ – Варна, при внасянето на проектите за
процедиране и одобряване.



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.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 11/20 септември 2016 година
ПРОТОКОЛ

№ 11
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 20 септември 2016 година

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за Поземлен имот (ПИ)
72624.619.411 (за път от Републиканската пътна мрежа – държавна собственост) за
обект: водопровод за захранване на ПИ 72624.301.3 (урбанизирана територия за
«ПСД», собственост на «Агрив-И» ЕООД) в землището на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 11 – 12:
I. Общински  съвет  град  Добрич, на  основание  чл. 21, ал. 1, т. 11 от  ЗМСМА

и чл.124 а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 131, ал.1 от ЗУТ:
1. Дава предварително съгласие за провеждане на трасе за водопровод през ПИ

72624.619.411 (за път от Републиканската пътна мрежа - държавна собственост) за
обект: водопровод за захранване на ПИ 72624.301.3 (урбанизирана територия за „ПСД“,
собственост на „Агрив-И“ ЕООД) в землището на град Добрич.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен
план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.619.411 (за път от Републиканската
пътна мрежа - държавна собственост) за обект: водопровод за захранване на ПИ
72624.301.3 (урбанизирана територия за „ПСД“, собственост на „Агрив-И“ ЕООД) в
землището на град Добрич.

Преди внасяне на проекта за ПУП-ПП за процедиране и одобряване, да се
съгласува с Областно пътно управление – Добрич.

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.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 30; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Виолета Йончева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 11/20 септември 2016 година
ПРОТОКОЛ

№ 11
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 20 септември 2016 година

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за Поземлен имот (ПИ)
72624.619.411 (за път от Републиканската пътна мрежа – държавна собственост) за
обект: кабелна линия НН за електрозахранване на ПИ 72624.301.3 (урбанизирана
територия за «ПСД», собственост на «Агрив-И» ЕООД) в землището на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 11 – 13:

I. Общински  съвет  град  Добрич, на  основание  чл. 21, ал. 1, т. 11 от  ЗМСМА
и чл.124 а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 131, ал.1 от ЗУТ:

1. Дава предварително съгласие за провеждане на трасе през ПИ 72624.619.411
(за път от Републиканската пътна мрежа - държавна собственост) за обект: кабелна
линия НН за електрозахранване на ПИ 72624.301.3 (урбанизирана територия за „ПСД“,
собственост на „Агрив-И“ ЕООД) в землището на град Добрич.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен
план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.619.411 (за път от Републиканската
пътна мрежа- държавна собственост) за обект: кабелна линия НН за електрозахранване
на ПИ 72624.301.3 (урбанизирана територия за „ПСД“, собственост на „Агрив-И“
ЕООД) в землището на град Добрич.

Преди внасяне на проекта за ПУП-ПП за процедиране и одобряване, да се
съгласува с Областно пътно управление – Добрич.

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.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 29; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Виолета Йончева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/20 септември 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 септември 2016 година

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен
устройствен план - План за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ 72624.905.557 в местността
Гаази баба в землището на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 11 – 14:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т.,11 от ЗМСМА и чл.
124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), разрешава изработване на
проект на Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна
предназначението на земеделския ПИ 72624.905.557 в местността Гаази баба в
землището на град Добрич 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 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, РИОСВ – Варна, при внасянето на ПУП-ПЗ за процедиране и
одобряване, съгласно протокол № 11/25.08.2016 г. решение № 14 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)

(Виолета Йончева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/20 септември 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 септември 2016 година

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен
устройствен план - План за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ 72624.905.555 в местността
Гаази баба в землището на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 11 – 15:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл.124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), разрешава изработване на
проект на Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна
предназначението на земеделския ПИ 72624.905.555 в местността Гаази баба в
землището на град Добрич 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 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, РИОСВ – Варна, при внасянето на ПУП-ПЗ за процедиране и
одобряване, съгласно протокол № 11/25.08.2016 г. решение № 13 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" - 33; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/20 септември 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 септември 2016 година

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен
устройствен план - План за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ 72624.905.475 в местността
Гаази баба в землището на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 11 – 16:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл.124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), разрешава изработване на
проект на Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна
предназначението на земеделския ПИ 72624.905.475 в местността Гаази баба в
землището на гр. Добрич 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 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, РИОСВ – Варна, при внасянето на ПУП-ПЗ за процедиране и
одобряване, съгласно протокол № 11/25.08.2016 г. решение №15 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" - 32; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/20 септември 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 септември 2016 година

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА 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 21
септември 2016 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 11 – 17:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА и
чл.198е, 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“ АД, град
Добрич на 21-ви септември 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
точки първа и втора от дневния ред – „за“.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/20 септември 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 септември 2016 година

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно вземане на решение на Общински съвет град Добрич за
гарантиране устойчивост на образователната институция в проект „Реконструкция и
модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Георги
Павлов град Добрич”  по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
„Подкрепа за професионалните училища в Република България”, Приоритетна ос 3:
„Регионална образователна инфраструктура” по Оперативна програма „Региони в
растеж” 2014-2020 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 11 – 18:

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

1. Декларира, че предназначението на сградата, обект на интервенция по проект
„Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна
медицина "Проф. д-р Георги Павлов", няма да бъде променяно и ще се ползва за
целите на образователната институция, за период не по-малък от 5 години след
приключване на дейностите по проекта.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/20 септември 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 септември 2016 година

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

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 11 – 19:

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) град  Добрич  допълва
Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост  в част II.
ОБХВАТ И СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА, т.2.4. Учредяване право на строеж със
следния имот:

- УПИ XXII, кв.1 по Кадастрален и ЗРП на ЖК”Балик-Йовково”- Север на
град Добрич, представляващ поземлен имот 72624.618.223 по КККР на град Добрич.

2. Общински съвет град Добрич, на основание   чл. 21,  ал. 1, т. 8 от   ЗМСМА,
чл.37,   ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 54,  ал. 1 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие
за възмездно учредяване право на строеж върху имот, частна общинска собственост,
чрез публичен търг с тайно наддаване и одобрява предложената начална тръжна цена
за:
 Строително петно със застроена площ 54.00 кв.м за изграждане на 3 броя

гаражи, съгласно виза на Главния архитект от 26.05.2016 г., находящо се в
общински поземлен имот ПИ 72624.618.223 по КККР на град Добрич с площ
2 990 кв.м., представляващ УПИ XXII, кв.1 по Кадастрален и ЗРП на ЖК
”Балик- Йовково”- Север на град Добрич, одобрен със Заповед №РД-02-14-
1544/16.08.1999 г. на МРРБ и Заповед №387/02.05.2000 г. на Кмета на Община
град Добрич, отреден за гаражи и търговия, находящ се в ЖК ”Христо Ботев”,
актуван с АОС № 5264/04.07.2016 г.
Началната тръжна цена на правото на строеж върху 54.00 кв.м., определена с

експертна оценка, е 2 857.00 (две хиляди осемстотин петдесет и седем) лева.



Данъчната оценка на правото на строеж върху 54.00 кв.м. e 2 628.90 (две хиляди
шестстотин двадесет и осем  и 0.90) 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" - 33; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/20 септември 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 септември 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 11 – 20:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 19, ал. 1 от
Наредбата 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 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по
ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша стоматологична поликлиника) за срок от 5 (пет)
години, както следва:

- Кабинет № 235 на II – ри етаж, с площ 16.00 кв. м. с начална тръжна цена
141.12 лева месечно и 20% ДДС.

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

ІI. 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)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/20 септември 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 септември 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за предоставяне на помещение за нуждите на политическа партия

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 11 – 21:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 31, ал. 1 от ЗПП, чл. 23, ал. 1 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 14, ал. 4 от
Закона за общинската собственост (ЗОС), дава съгласие да се предостави помещение
на Политическа партия „Национален фронт за спасение на България”:
 стая № 1 на 3-ти етаж от сграда на ул. „Независимост” № 7б с площ 15.50 кв.м. и

месечен наем 22.79 лева и 20 % ДДС;
Имотът е актуван с АОС № 2437/01.04.2004 г.
Цената е определена съгласно Приложение № 1 от Наредбата за реда за

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
II. 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)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/20 септември 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 септември 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.900.112, находящ се в
местността „Алмалий”

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 11 – 22:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и
чл. 8, ал. 9, допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти 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
72624.900.112 по КККР на град Добрич, местност „Алмалий“.

2. 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 (ЗОС), във връзка с чл. 36 от ЗС и чл.
53, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между
Община град Добрич и Станка Василева Георгиева в ПИ 72624.900.112, находящ се в
местността „Алмалий“, чрез продажба на частта на Общината от 21 кв. м, за сумата от
373.00 (триста седемдесет и три) лева, или 17.76 лв/кв. м, без включен ДДС. Данъчната
оценка на общинската част е 108.50 (сто и осем и 0.50) лева.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/20 септември 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 септември 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно определяне на минимални и максимални цени за
таксиметров превоз на пътници на територията на Община град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 11 – 23:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА и  във връзка с чл. 24а, ал. 11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози:

1. Определя минимални цени за таксиметров  превоз  на пътници на територията
на Община град Добрич за един километър пробег по съответната тарифа  както следва:

 Дневна тарифа - цена за 1 км. пробег – 0.75 лв.
 Нощна тарифа - цена за 1 км. пробег – 0.85 лв.
2. Определя максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията

на Община град Добрич за един километър пробег по съответната тарифа  както следва:
 Дневна тарифа - цена за 1 км. пробег – 1.20 лв.
 Нощна тарифа - цена за 1 км. пробег – 1.30 лв.
3. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона,

действия.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 30; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/20 септември 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 септември 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно издаване Запис на Заповед, обезпечаващ авансово плащане
по Проект „За равен шанс на децата” – Договор № BG 051PO001-2.004-0028-C01 по
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-
2.004 «Услуги за ранно детско развитие»  на Оперативна програма «Развитие на
човешките ресурси» 2014 - 2020

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 11 – 24:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21 ал.1,т. 10, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, в изпълнение т. 3.8.1 и т. 3.9 от Административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент
BG 051PO001-2.004 ”Услуги за ранно детско развитие“, упълномощава Кмета на
Община град Добрич да издаде Запис на Заповед, обезпечаващ искане за авансово
плащане по  Проект ”За равен шанс на децата“ №BG 051PO001-2.004-0028-С01, за
сумата от 131 640,00 (сто тридесет и една хиляди шестстотин и четиридесет) лева, със
срок за предявяване на плащане 30.04.2019 г.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 27; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/20 септември 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 септември 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно формиране на паралелка в Професионална гимназия по
аграрно стопанство град Добрич 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 № 11 – 25:

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 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, по-малък от минималния в ПГ по аграрно стопанство по следните
специалности след завършен VІІІ клас, както следва:

 Професия „Техник на селскостопанска техника“, специалност
„Механизация на селското стопанство“ – ІІІ СПК – 14 ученика;

 Професия „Фермер“, специалност „Земеделец“ – ІІ СПК – 14 ученика.
2. Финансирането да се извършва от собствени приходи на ПГ по аграрно

стопанство за целия курс на обучение над единния разходен стандарт, изчислен по реда
на чл. 11, ал. 5, т. 3 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките
и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 27; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 11/20 септември 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 септември 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно формиране на паралелки в Професионална гимназия по
ветеринарна медицина „Проф. Д-р Георги Павлов” град Добрич 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 № 11 – 26:

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 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, по-малък от минималния в Професионалната гимназия по ветеринарна
медицина „Проф. Д-р Г. Павлов“ град Добрич, по специалност „Ветеринарен техник“,
както следва:

 Две паралелки в Х клас: една след завършен седми клас с интензивно
изучаване на английски език, с пълняемост 15 ученика и една след
завършен осми клас – с 16 ученика;

 Две паралелки в ХІ клас: една след завършен седми клас с интензивно
изучаване на английски език, с пълняемост 16 ученика и една след
завършен осми клас – с 16 ученика.

2. Финансирането да се осигури от бюджета на ПГВМ „Проф. Д-р Г. Павлов“ за
целия етап на образованието.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 30; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/20 септември 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 септември 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно определяне представител на Общински съвет град Добрич в
Областния съвет за намаляване на риска от бедствия

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 11 – 27:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 31, ал. 1, т. 9 от Закона за
администрацията,  във връзка с чл. 64а, ал. 2 от Закона за защита при бедствия,
определя за свой представител в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия:
 ИВЕЛИН ПЕЙЧЕВ – зам.-председател на Общински съвет град Добрич.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 31; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/20 септември 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 септември 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно удостояване със званието „Почетен гражданин на град
Добрич” за 2016 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 11 – 28:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, удостоява със званието
ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ДОБРИЧ
Александър Господинов Александров – хореограф и художествен ръководител на
фолклорни танцови състави, за неговия изключителен принос за съхраняване и
развитие на добруджанския и българския фолклор, популяризиране на сценичното
фолклорно танцово изкуство у нас и в чужбина и по повод на 70-годишнината му.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 17

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 11/20 септември 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 11

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 20 септември 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ДРУГИ.

 29.1. Приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски
съвет за отпускане на персонална пенсия

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 11 – 29.1:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от
Кодекса за социално осигуряване и изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж, прие решение за внасяне на предложение в
Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на детето Катя Златомирова
Сребкова.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 30; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)


