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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
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ОСЗ 13/25 октомври 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2016 година

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община
град Добрич през трето тримесечие на 2016 година и актуализираното разпределение на
променените бюджети на разпоредителите с бюджет при Община град Добрич към
30.09.2016 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 13 – 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 от Закона за публичните финанси, приема Информация за извършени промени на
приходите и разходите по бюджета на Община град Добрич през трето тримесечие на
2016 година и актуализираното разпределение на променените бюджети на Община
град Добрич и на разпоредителите с бюджет при Община град Добрич  към 30.09.2016
година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 40; "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 13/25 октомври 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2016 година

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за
съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 13 – 2:

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. 82, ал.1 от
Закона за публичните финанси, приема Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община град Добрич, както следва:

§ 1. В чл. 4, ал. 4 се добавя изречение второ: „При възникнала законова
необходимост, по предложение на кмета, общинският съвет може да изменя списъка с
разпоредителите с бюджет от втора степен и през бюджетната година“.

§ 2. Чл. 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) По бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет не се
предвиждат приходи, с изключение на помощи и дарения.

(2) Ал. 1 не се прилага за делегираните бюджети“.
§ 3. В чл. 25, ал. 2 се отменя.
§ 4. В чл. 29, ал. 1 думите „утвърдения бюджетен календар“ се заменят с

„утвърдената Система за финансово управление и контрол – елемент  01 „Бюджетен
процес“.

§ 5. В чл. 30, ал. 5 се изменя така:
„(5) Поканата за публично обсъждане се отправя до обществеността на град

Добрич.”
§ 6. Чл. 32 се изменя така:
„Чл. 32. Проектa за бюджет за съответната година се представя от кмета за

публично обсъждане от местната общност в рамките на срока по чл. 33“
§ 7. В чл. 34, ал. 3 се правят следните изменения:
1. В  т. 1 числото „5“ се заменя с „15“;
2. В  т. 2 числото „30“ се заменя с „50“.
§ 8. В чл. 42 се създава ал. 5:
„(5) След извършване на промени по реда на ал. 1 и ал. 4, тримесечно, в срок до

два месеца след изтичане на съответното тримесечие, кметът представя в общинския
съвет информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на



Община град Добрич и актуализирано разпределение на променените бюджети на
разпоредителите с бюджет”.

§ 9. В чл. 47 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“
§ 10.  Създава се РАЗДЕЛ VII “a” с чл. 47а:

„РАЗДЕЛ VII  “a”
ФИНАНСОВИ ЗАТРУДНЕНИЯ И ПРОЦЕДУРА ПО ФИНАНСОВО

ОЗДРАВЯВАНЕ

Чл. 47а. При обявяването на Община град Добрич за община с финансови
затруднения, както и при прилагане на процедурата по финансово оздравяване се
спазват правилата, разписани в Глава осем „а“ на Закона за публичните финанси.“

§ 11. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 1 се изменя така:
„(1) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета

по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на
следващата бюджета година го внася за приемане от общинския съвет.“

2. В ал. 2:
а) създава се нова т. 3:
„3. одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов

отчет на общината;“
б) досегашната т. 3. става т. 4.
§ 12. В чл. 52 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „31 май“ се заменят с „31 юли“;
2. В ал. 2 думите „31 юли“ се заменят с „30 септември“.
§ 13. В приложение № 1 към чл. 47 се правят следните изменения:
1. Заглавието на приложение № 1 от „Правила за условията и реда за извършване

на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл. 94, ал.3, т.1 и т. 2 и
ал. 5 от Закона за публичните финанси“ се изменя на „Правила за условията и реда за
извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл. 94, ал.3,
т.1 и т. 2 и ал. 6 от Закона за публичните финанси“;

2. В т. 8 думите „30 на сто“ се заменят с „50 на сто“.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 40; "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 13/25 октомври 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2016 година

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град
Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 13 – 3:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от Закона за
местните данъци и такси, във връзка с чл. 79 от Административно – процесуалния
кодекс:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община град
Добрич, както следва:

§ 1.Чл. 36 се отменя.
§ 2.В чл.44се правят следните изменения и допълнения:

Чл. 44. (1) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси,
както следва:

1. За 15 години – 25 лв.
2. За вечни времена – 130 лв.
3. За семейни гробни места – 250 лв.
4. За придадени по регулация маломерни гробни места – съответната част от

таксата, определена за гробното място.

(2) За урнов гроб се заплащат таксите по ал.1, т. 1 и т. 2 , намалени с 50 на сто.

§ 3. В чл. 47, в частта относно таксите за услуги, извършвани от Регионална библиотека
„Дора Габе” се правят следните изменения и допълнения:



Регионална библиотека „Дора Габе”
Вид на услугата - основание за определяне на такса Такса в лв./ мярка

Става
1. Писмена тематична библиографска справка с ретроспективно
преглеждане на източници до 15 години
- чл.52, ал.1, т.1 от Закон за обществените библиотеки

5,00 лв. / бр. справка

2. Писмена тематична библиографска справка с ретроспективно
преглеждане на източници над 15 години
- чл.52, ал.1, т.1 от Закон за обществените библиотеки

10,00 лв. / бр. справка

3. Доставка на библиотечни документи от страната и чужбина
- чл.52, ал.1, т.1 от Закон за обществените библиотеки
- Международно междубиблиотечно заемане /ММЗ/

/Формулярът по ММЗ е приет с писмо – XXII – 349 от
06.04.1978 г. на Министерството на финансите. Стойността
му е равна на цената на едно препоръчано писмо до Европа/

-Междубиблиотечно заемане /МЗ/

4,00 лв. за бланка /
формуляр + пощенски

разходи

Таксата на изпълняващата
поръчката библиотека +

пощенските разходи

4.Копиране на документи от фонда на библиотеката
- чл.52, ал.1, т.1 от Закон за обществените библиотеки
- формат А4

на текст 0,10 лв. / стр.
на илюстрация 0,20 лв. / стр.
- формат А3
на текст 0,20 лв. / стр.
на илюстрация 0,40 лв. / стр.
5. За сканиране на библиотечен документ – една страница/формат
А4

Издания преди 1940 г. 1,00 лв. / стр.
Издания след 1940 г. 0,50 лв. / стр.

6. Фотографиране с цифров фотоапарат на Регионална
библиотека „Дора Габе” – една страница/един кадър
- Библиотечни документи, с изключение на подвързани
периодични издания, издадени преди 1940 г. или издания, чието
копиране би повредило документа 0,50 лв. / един кадър
- Подвързани периодични издания, издадени преди 1940 г. или
издания, чието копиране би повредило документа 0,80 лв. / един кадър
7. Фотографиране с цифров фотоапарат на читателя – една
страница/един кадър:



- Библиотечни документи, с изключение на подвързани
периодични издания, издадени преди 1940 г. или издания, чието
копиране би повредило документа

0,20 лв. / един кадър

- Подвързани периодични издания, издадени преди 1940 г. или
издания, чието копиране би повредило документа

0,50 лв. / един кадър

8. Запис на документи върху електронен носител (CD, DVD)на
читателя

0,50 лв. / бр. записи

9. Запис на документи върху електронен носител (CD, DVD)на
библиотеката

1,50 лв. / бр. записи

10. Компютърна разпечатка на библиотечни документи на черно-
бял принтер
- формат А4

на текст 0,10 лв. / стр.
на илюстрация

- формат А3
на текст 0,20 лв. / стр.
на илюстрация 0,40 лв. / стр.

11. Компютърна разпечатка от дигитализирани библиотечни
документи на черно-бял принтер
- формат А4

на текст 0,50 лв. / стр.
на илюстрация 1,00лв. / стр.

- формат А3
на текст 1,00 лв. / стр.
на илюстрация 2,00 лв. / стр.

§ 4. В чл. 53, в частта относно цени на услуги, извършвани от Регионална библиотека
„Дора Габе” се правят следните изменения и допълнения:

Регионална библиотека „Дора Габе”
Вид на  услугата Цена в лв. без ДДС/ мярка

Става
1. Издаване на читателска карта за идентификация с баркод 2,00 лв./бр.
1.1. Не заплащат такса издаване на читателска карта за
идентификация:
деца от подготвителни групи, първите класове от училищата в
град Добрич, групи над 10 човека и служителите на библиотеката
2. (доп. с реш. № 42-3 от 16.02.2015 г.)За сканиране на
библиотечен документ – една страница/формат А4

Издания преди 1940 г.
Издания след 1940 г.

Отпада
Отпада

3. (доп. с реш. № 42-3 от 16.02.2015 г.) Фотографиране с цифров
фотоапарат на Регионална библиотека „Дора Габе” – една
страница/един кадър
- Библиотечни документи, с изключение на подвързани
периодични издания, издадени преди 1940 г. или издания, чието
копиране би повредило документа

Отпада



- Подвързани периодични издания, издадени преди 1940 г. или
издания, чието копиране би повредило документа Отпада
4. (доп. с реш. № 42-3 от 16.02.2015 г.) Фотографиране с цифров
фотоапарат на читателя – една страница/един кадър:
- Библиотечни документи, с изключение на подвързани
периодични издания, издадени преди 1940 г. или издания, чието
копиране би повредило документа
- Подвързани периодични издания, издадени преди 1940 г. или
издания, чието копиране би повредило документа

Отпада

Отпада

5. (доп. с реш. № 42-3 от 16.02.2015 г.) Запис на документи върху
електронен носител (СD, DVD)на читателя Отпада
6. (доп. с реш. № 42-3 от 16.02.2015 г.) Запис на документи върху
електронен носител (СD, DVD)на библиотеката Отпада

§ 5. В чл. 53, в частта относно цени на услуги, извършвани от Регионален исторически
музей, т. 7, се правят следните изменения и допълнения:

Регионален исторически музей
Вид на  услугата Цена в лв. без ДДС/ мярка

7. Продажба на стоки –
- картички
- албум
- Археология на Добруджа
- Сборник ”Добруджа” кн. 3-8
- Сборник ”Добруджа” кн. 9-10
- Сборник ”Добруджа” кн. 11-12
- Сборник ”Добруджа” кн. 13
- Сборник ”Добруджа” 24-25
- Дуранкулак т.1
- Дом-паметник „Й. Йовков”
- Албум Народно изкуство
- Накити от Добруджа
- Каталог Икони
- Футляр Народно изкуство
- Калиакра т.1
- Калиакра - малка
- Североизточна България древност и съвремие
- Поглед в Йовковия свят
- Извори за история на Добруджа т.1
- Извори за история на Добруджа т.2
- Известия ИМ – Варна
- Текето АкЯзълъ Баба
- Библиографски справки „Й.Йовков”
- Средновековни накити
- Паметници на културата
- Дипляна „По-малката сестра” на български, английски,

френски, руски, немски
- Дипляна „Албена” на немски, френски, руски

0,50 лв./бр.
2,00 лв./бр.
2,50 лв./бр.

Отпада
Отпада
Отпада
Отпада

10,00 лв.
15,00 лв.
1,00 лв.
Отпада
1.00 лв.
2,00 лв.
1,00 лв.
5,00 лв.
1,00 лв.
3.00 лв.
5,00 лв.

10.00 лв.
10,00 лв.
7,00 лв.
1,00 лв.
2,00 лв.
2,00 лв.
Отпада

Отпада
Отпада



- Футляр „Й. Йовков”
- Сборник „Те загинаха за Добруджа“

1,00 лв.
41,67 лв.

- Сборници с материали от научни прояви и конференции,
издадени след 2015 г.

10,00 лв.

- Книги, издадени от РИМ след 2015 г. 5,00 лв.

§ 6.В чл. 53, в частта относно цени на услуги, извършвани от ОБП „Устойчиви
дейности и проекти“, се създава т. 4:

ОБП „Устойчиви дейности и проекти”
Вид на  услугата Цена в лв.

без ДДС/
мярка

4.Услуга с товарен автомобил „Ивеко“:
4.1 Превоз на растителни отпадъци, акумулирани от дейността на ОБП „УДП“.
(заплаща се транспорта в двете посоки)
4.2 Цена за престой,свързана с превоз  на растителни отпадъци, акумулирани от
дейността на ОБП „УДП“

0.75 лв./км

5.00 лв./час

§ 7. В чл. 53 навсякъде текста„ЦДГ“ се заменя с „детски градини“.
§ 8.В чл. 53 текста „Отдел „Образование и култура” – Култура“ се заменя с „Дирекция
„Хуманитарни дейности“.
§ 9. В чл. 53, в частта относно цени на услуги, извършвани от Дирекция „Хуманитарни
дейности“, в т. 1 се добавя:

Дирекция „Хуманитарни дейности”
Вид на  услугата Цена в лв.

без ДДС/
мярка

- Сборник „Те загинаха за Добруджа“ 41,67 лв./бр.

§ 10. В чл. 53 и чл. 55 текстът „Сектор „Зоопарк“ се заменя с „ОП „Център за защита на
природата и животните“.
§ 11.В чл. 55 текстът „Отдел „Образование и култура” се заменя с „Дирекция
„Хуманитарни дейности“.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 41; "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 13/25 октомври 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2016 година

ПО ЧЕТВЪРТА 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 № 13 – 4:

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. Чл. 59, ал. 1 се изменя по следния начин:

Чл. 59. (1) Годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници е 300
(триста) лева.

§2. 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" - 40; "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 13/25 октомври 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2016 година

ПО ПЕТА 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 72624.292.1 (стопански
двор – собственост на «СТИВ-98» ООД) в землището на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 13 – 5:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от  ЗМСМА, чл.129,
ал.1 и чл. 131 ал.1 от ЗУТ:

І. 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 72624.292.1 (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" - 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 13/25 октомври 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2016 година

ПО ШЕСТА 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 № 13 – 6:

Общински  съвет  град  Добрич  на  основание  чл. 21, ал.1, т.11 от  ЗМСМА , чл.
129, ал.1 и чл. 131, ал. 1 от ЗУТ:

І. Одобрява 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 II-97 от Републиканската пътна инфраструктура, връзка между клон
1 и етап 28.2, в землището на град Добрич.

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

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 13/25 октомври 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2016 година

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за Поземлен имот (ПИ)
72624.904.440 (местен път – общинска собственост) и ПИ 72624.440.440 (за Друг вид
озеленени площи – общинска собственост) към обект: водопровод до съществуващ
пожарен хидрант в ПИ 72624.440.440 в землището на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 13 – 7:

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
72624.904.440 (местен път) и ПИ 72624.440.440 (за Друг вид озеленени площи) към
обект: водопровод до съществуващ пожарен хидрант в ПИ 72624.440.440 (всички
общинска собственост) в землището на град Добрич.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен
план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.904.440 (местен път) и ПИ 72624.440.440
(за Друг вид озеленени площи) към обект: водопровод до съществуващ пожарен
хидрант в ПИ 72624.440.440 (всички общинска собственост) в землището на град
Добрич.

Проектът да се представи в един оригинал на хартиен носител и в цифров вид
върху техничеси 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" - 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 13/25 октомври 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2016 година

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен
устройствен план - План за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ 72624.190.40 в землището
на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 13 – 8:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл.124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 59, ал. 1 от ЗУТ,  разрешава
изработване на проект на Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ)
за промяна предназначението на земеделския ПИ 72624.190.40 в землището на гр.
Добрич в „за ПСД - разширение на предприятие за бутилиране и пречистване на
трапезна вода“, с ново, ниско (Н до 10,0 м), свободно застрояване; с ограничителни
линии на нормативно определените разстояния от границите на имота; с устройствени
показатели: Плътност на застрояване до 80%, Кинт до 2,5 и Плътност на озеленяване
мин. 20%

Да се представят  становища от: „В и К“ АД град Добрич и РИОСВ Варна, при
внасянето на ПУП-ПЗ за процедиране и одобряване, съгласно протокол №
12/29.09.2016 г., решение № 7 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" - 37; "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 13/25 октомври 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2016 година

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен
устройствен план - План за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ 72624.904.400 в местността
Гаази баба в землището на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 13 – 9:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл.124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл.12, ал. 2 и чл. 59, ал.1 от ЗУТ, разрешава
изработване на проект на Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ)
за промяна предназначението на земеделския ПИ 72624.904.400 в местността Гаази
баба в землището на град Добрич в „за Жилищно строителство“, с ново, ниско (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“
АД град Добрич и РИОСВ Варна, при внасянето на ПУП-ПЗ за процедиране и
одобряване, съгласно протокол № 12/29.09.2016 г. решение № 6 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" - 38; "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 13/25 октомври 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2016 година

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно удължаване на срока за възстановяване на временната
възстановима финансова помощ, предоставена на Народно читалище «Йордан Йовков –
1870 година» град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 13 – 10:

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т. 6,  т. 10 и  ал. 2; чл. 52,
ал. 1 и чл. 54  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.
126 от Закона за публичните финанси:

1. Удължава срока за възстановяване на предоставена на Народно читалище
„Йордан Йовков – 1870 година”, град Добрич” временна възстановима
финансова помощ - до 31.03.2017 година.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 38; "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 13/25 октомври 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2016 година

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно отдаване под наем на общински полски пътища за
стопанската 2016 – 2017 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 13 – 11:

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.
37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ:

1. Дава съгласие за предоставяне на имотите – полски пътища на територията на
Община град Добрич, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2016-2017
година.

2. Определя цена за ползване в размер на 50.00 лв/дка средно рентно плащане за
землището (Приложение № 1).

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 38; "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

РАЗМЕР НА СРЕДНОТО ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ ПО ЗЕМЛИЩА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ ЗА СТОП. 2016/2017, НА БАЗА

ДЕЙСТВАЩИ ДОГОВОРИ ЗА СТОПАНСКАТА 2015/2016Г.
РЕГЛАМЕНТИРАНО В § 2е ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗСПЗЗ

ЗЕМЛИЩА ОБЩ. ГРАД
ДОБРИЧ

РАЗМЕР НА СРЕДНОТО
ГОДИШНО РЕНТНО

ПЛАЩАНЕ
Ниви /лв./дка/

Добрич 50,00 лв/дка



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 13/25 октомври 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2016 година

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продажба на дървен материал чрез публичен търг с тайно наддаване

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 13 – 12:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 от ЗОС и чл.36, ал. З, т. 1, чл. 41, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба
чрез публичен търг с тайно наддаване на 170 м3 дървен материал за огрев и
одобрява предложената начална тръжна цена от 3 542 лева, без ДДС, за цялото
количество дървен материал.

2. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева .
3. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона,

действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 40; "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 13/25 октомври 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2016 година

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно необходимост от промяна на месечното възнаграждение на
ликвидатора на „Комуналефект” ЕООД, град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 13 – 13:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 266, ал. 5, Глава VII
“Ликвидация” от  Търговския закон:

1. Определя месечно възнаграждение от BGN 1000,00 (хиляда) лева за срока на
ликвидацията, считано от 01 ноември 2016 година.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 31; "ПРОТИВ" - 2; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 7.

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 13/25 октомври 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2016 година

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

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 13 – 14:

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. 8, ал. 4 от
Наредбата за командировките в страната, одобрява разходите за командировки на
Kмета на Община град Добрич за периода от 01 юли 2016 година до 30 септември 2016
година (пътни, дневни и квартирни пари, съгласно Приложение № 1.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 38; "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 гр. Добрич
за периода 01.07.2016 г. - 30.09.2016 г.

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

командировката

05-06.04.2016 гр. София 40 40 Работни срещи в Министерство на
регионалното развитие и благоустройство

12.4.2016 гр. София 20 20 Работни срещи в Министерство на
регионалното развитие и благоустройство

10.5.2016 гр. София 10 183,51 193,51 Министерство на околната среда и водите
20-21.07.2016 гр.София 40 339,85 379,85 Министерство на околната среда и водите
Всичко: 110 0 523,36 633,36



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 13/25 октомври 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2016 година

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване на стълбове, инфраструктурни
съоръжения

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 13 – 15:

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:

 Хандбален клуб „Добруджа" - безвъзмездно ползване върху 150 (сто и
петдесет) броя стълбове, инфраструктурни съоръжения и

 ФК „Добруджа 1919” - безвъзмездно ползване върху 150 (сто и
петдесет) 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. Стълбове, инфраструктурни съоръжения, които не се използват по

предназначение повече от 3 месеца, Общината да се разпорежда с тях.
3.   Възлага   на   Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно

закона,   действия по изпълнението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 37; "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 13/25 октомври 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2016 година

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за създаване на Временна комисия за изработване  нов Статут на
символите на Община град Добрич, почетните звания и награди в частта му за
определяне на почетен гражданин

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 13 – 16:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА:
І. Създава Временна комисия за изработване нов  Статут на символите на

Община град Добрич, почетните звания и награди в частта му за определяне на почетен
гражданин.

ІІ. Избира 7- членен състав на Комисията, както следва:
 Иво Пенчев – Председател

и членове
1. Йордан Манов
2. Камелия Койчева
3. Невена Николова
4. Пламен Йорданов
5. Боян Саркизов
6. Герман Германов

ІІІ. Възлага на Председателя на Временната комисия да внесе на следващо
заседание докладна записка за обсъждане в Общински съвет.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 38; "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 13/25 октомври 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2016 година

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продажба на общински жилищни имоти, апартаменти

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 13 – 17:
І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА,

чл. 137, ал.1, т. 4 и чл. 147, ал. 2 от ТЗ; чл.15, ал.1, т. 3 от Наредбата за упражняване
правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските
дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, намалява резервния капитал на „Жилфонд-
инвест” ЕООД град Добрич, като бъдат отписани по балансова стойност следните
жилищни имоти, апартаменти:

- ап.20 в ЖК Балик, бл.51, вх.Б, ет.5;
- ап.6 в  ЖК Строител, бл.62, вх.Б, ет.3;
- ап.22 в ЖК Балик, бл.31, вх.В,ет.8;
- ап.13 по ул.Отец Паисий, №13, вх.Д, ет.5;
- ап.1 в ЖК Дружба, бл.30, вх.Г,ет.1;
- ап.68 по бул.Русия, бл.59, ет.10 ;
ІІ. Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА; чл.47,

ал.1, т. 3 от ЗОС и чл. 39, ал.1, т. 3 от Нарeдбата за реда и условията за установяване на
жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския
жилищен фонд, дава съгласие за продажба на следните общински жилищни имоти,
апартаменти:

- Апартамент № 20 със застроена площ 46.57 (четиридесет и шест цяло и
петдесет и седем стотни), представляващ самостоятелен обект в сграда с
идентификатор ПИ 72624.619.171.3.52 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест,
едно, девет, точка, едно, седем, едно, точка, три, точка, пет, две), по КККР на град
Добрич, находящ се в ЖК «Балик», бл.51, вх.Б, ет.5, ведно с избено помещение № 20 с
площ 3.81 кв.м. на Виолета Димитрова Михайлова за сумата от 22 140.00 (двадесет и
две хиляди сто и четиридесет) лева, без включен ДДС. Данъчната оценка на имота е
8 481.30 (осем хиляди четиристотин осемдесет и един и 0.30) лева.

- Апартамент № 6 със застроена площ 89.06 (осемдесет и девет цяло и шест
стотни), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.612.60.4.24 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, две, точка, шест,
нула, точка, четири, точка, две, четири), по КККР на град Добрич, находящ се в ЖК
Строител, бл.62, вх.Б, ет.3, ведно с избено помещение № 6 с площ 7.02 кв.м. на
Гюлсевер Зия Акиф за сумата от 41 215.00 (четиридесет и една хиляди двеста и
петнадесет) лева, без включен ДДС. Данъчната оценка на имота е 17 035.40
(седемнадесет хиляди тридесет и пет и 0.40) лева.



- Апартамент № 22 със застроена площ 73.94 (седемдесет и три цяло и
деветдесет и четири стотни), представляващ самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 72624.619.221.12.68 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно,
девет, точка, две, две, едно, точка, едно, две, точка, шест, осем), по КККР на
гр.Добрич, находящ се в ЖК „Балик”, бл.31, вх.В, ет.8, ведно с избено помещение № 22
с площ 4.16 кв.м. на Надежда Владимировна Ковачева за сумата от 32 980.00 (тридесет
и две хиляди деветстотин и осемдесет) лева, без включен ДДС. Данъчната оценка на
имота е 12 453.70 (дванадесет хиляди четиристотин петдесет и три и 0.70) лева.

- Апартамент № 13 със застроена площ 52.08 (петдесет и две цяло и осем
стотни), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.625.7813.1.60 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, пет, точка, седем,
осем, едно, три, точка, едно, точка, шест, нула), по КККР на град Добрич, находящ се
по ул. Отец Паисий, №13, вх.Д, ет.5, ведно с избено помещение № 13 с площ 14.16
кв.м. на Величка Михалева Георгиева за сумата от 52 200.00 (петдесет и две хиляди и
двеста) лева, без включен ДДС. Данъчната оценка на имота е 26 013.10 (двадесет и
шест хиляди и тринадесет, 0.10) лева.

- Апартамент № 1 със застроена площ 95.33 (деветдесет и пет цяло и тридесет и
три стотни), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72624.615.3254.1.7 (седем, две, шест, две ,четири, точка, шест, едно, пет, точка, три,
две, пет, четири, точка, едно, точка, седем), по КККР на град Добрич, находящ се в ЖК
«Дружба», бл. 30, вх. Г, ет. 1, ведно с избено помещение № 10 с площ 4.28 кв.м. на
Валери Божидаров Иванов
за сумата от 48 370.00 (четиридесет и осем хиляди триста и седемдесет) лева, без
включен ДДС. Данъчната оценка на имота е 21 802.50 (двадесет и една хиляди
осемстотин и два и 0.50) лева.

- Апартамент № 68  със застроена площ 62.92 (шестдесет и две цяло и деветдесет
и две стотни), представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор ПИ
72624.614.2803.1.68 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, четири, точка,
две,осем,нула,три,точка,едно,точка,шест,осем), по КККР на град Добрич, находящ се
по бул. Русия, бл.59, ет.10, ведно с избено помещение № 2-І етаж с площ 2.24 кв.м. на
Донка Дончева Иванова за сумата от 34 768.80 (тридесет и четири хиляди седемстотин
шестдесет и осем и 0.80) лева, без включен ДДС. Данъчната оценка на имота е
19 641.60 (деветнадесет хиляди шестстотин четиридесет и един и 0.60) лева.

Съгласно чл. 45, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност и § 1, т. 5 от
допълнителните разпоредби на ЗДДС, продажбата на сгради или части от тях, които не
са нови, са освободена доставка от ДДС.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 38; "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 13/25 октомври 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2016 година

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за безвъзмездно учредяване право на строеж на „В и К” АД за
изграждане на хидрофорна помпена станция с черпателен резервоар върху имот –
частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС)

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 13 – 18:
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.2.4. Учредяване право на строеж със
следния имот:
- УПИ XXVI, кв.1 по Кадастрален и  ПРЗ на ЖК ”Балик- Йовково”- север на град
Добрич, представляващ поземлен имот ПИ 72624.618.314 по КККР на град Добрич.

2. Общински съвет град Добрич, на основание   чл. 21,  ал. 1,  т. 8   от   ЗМСМА,
чл. 37,   ал. 5 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 58 и чл. 58а от
НРПУРОИ, дава съгласие за безвъзмездно учредяване право на строеж върху поземлен
имот №72624.618.314 по КККР на град Добрич, идентичен с УПИ XXVI, кв.1 по
Кадастрален и ПРЗ на ЖК ”Балик-Йовково”- север на град Добрич, одобрен със
Заповед № РД-02-14-1544 от 16.08.1999 г. на МРРБ, Заповед № 387 от 02.05.2000 г. на
Кмета на Община град Добрич и ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № 696 от 02.06.2016 г.
на Кмета на Община град Добрич, предвиден за озеленяване и хидрофорна помпена
станция, актуван с АОС № 5279/05.10.2016 година на „Водоснабдяване и канализация”
АД - град Добрич за изграждане на хидрофорна помпена станция със ЗП - 48.00 кв.м. и
черпателен резервоар със ЗП - 30.00 кв.м., съгласно виза на Главния архитект на
Община град Добрич от 11.10.2016 година.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 37; "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 13/25 октомври 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2016 година

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно обявяване на имоти с идентификатори по КККР на град
Добрич 72624.611.175 и 72624.630.24.1 за публична общинска собственост

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 13 – 19:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 1, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.3,
ал. 2, т. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), обявява за публична
общинска собственост следните недвижими имоти:
 Поземлен имот с идентификатор № 72624.611.175 по КККР на град Добрич, с

площ 22 531.00 кв. м, с начин на трайно ползване: за обект, комплекс за
образование, заедно с изградените в него 6 сгради;

 Едноетажна селскостопанска сграда с идентификатор № 72624.630.24.1 по
КККР на град Добрич, със застроена площ 1 546.00 кв. м.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 37; "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 13/25 октомври 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно обявяване на имот с идентификатор по КККР на град
Добрич 72624.611.176 за публична общинска собственост

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 13 – 20:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, т. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), обявява за публична общинска
собственост следният недвижим имот:

 Поземлен имот с идентификатор № 72624.611.176 по КККР на град
Добрич, с площ 100 459.00 кв. м, с начин на трайно ползване: за обект,
комплекс за образование, заедно с изградените в него 21 сгради.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 38; "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 13/25 октомври 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.609.1821 по КККР на град
Добрич, находящ се по ул. Асен Златаров № 20.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 13 – 21:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и
чл.8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва Програмата за управление и
разпореждане в част  ІІ. Обхват и структура на програмата, т.2.3.Продажба на
общински имоти и вещи, подточка 2.3.4. Прекратяване на съсобственост и замяна с ПИ
72624.609.1821, по КККР на град Добрич; УПИ VІІІ-1821, кв.1122, по действащия план
на „Север 1”, град Добрич, находящ се по ул. Асен Златаров № 20.

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 за прекратяване на съсобственост между
Община град Добрич и Валентина Желязкова Петрова в ПИ 72624.609.1821 по КККР на
гр.Добрич; УПИ VІІІ-1821, кв.1122, по действащия  план на „Север 1”, град Добрич,
находящ се по ул. Асен Златаров № 20, чрез продажба частта на Общината от 4.00 кв.м.
за сумата от 376.00 (триста седемдесет и шест) лева или 94.00 лв/кв.м, без включен
ДДС. Данъчната оценка на частта на Общината е 80.10 (осемдесет и 0.10) лева.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 38; "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 13/25 октомври 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за безвъзмездно придобиване на движимите вещи на Професионална
гимназия по аграрно стопанство град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 13 – 22:

Общински съвет Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл.
34, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 302, ал. 2 от ЗПУО:

1. Дава съгласие за безвъзмездно придобиване от Община град Добрич на
правото на собственост върху всички движими вещи, предоставени на
Професионална гимназия по аграрно стопанство град Добрич.

2. Упълномощава Кмета на Община град Добрич да извърши последващите,
съгласно закона, действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 38; "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 13/25 октомври 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за безвъзмездно придобиване на движимите вещи на Професионална
гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов” град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 13 – 23:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА
и чл. 34, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 302, ал. 2 от ЗПУО:

1. Дава съгласие за безвъзмездно придобиване от Община град Добрич на правото
на собственост върху всички движими вещи, предоставени на Професионална
гимназия по ветеринарна медицина „Проф.д-р Георги Павлов“ град Добрич.

2. Упълномощава Кмета на Община град Добрич да извърши последващите,
съгласно закона, действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 38; "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 13/25 октомври 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ДРУГИ.

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

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 13 – 24.1:

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 децата Сали Арунов Салиев
и Джем Арунов Салиев.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 35; "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 13/25 октомври 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 13

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 25 октомври 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
ДРУГИ.

 24.2. Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни
вземания

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 13 – 24.2:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка
с чл. 98, т.12 от Конституцията на Република България и въз основа на обстоятелствата,
фактите и мотивите, изложени в докладната записка, изразява отрицателно становище
за опрощаване на дължими държавни вземания, съгласно жалбата на Маринка Петрова
Тодорова до Президента на Република България в общ размер на  3021,81 лева.

Настоящото решение да бъде изпратено до Администрацията на Президента на
Република България.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 28; "ПРОТИВ" - 2; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 5.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)


