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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 4/28 януари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2016 година

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите
комисии през второто шестмесечие на 2015 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 4 – 1:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и
във връзка с чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, приема Отчета за дейността на
съвета и на неговите комисии през второто шестмесечие на 2015
година.

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 4/28 януари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2016 година

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет град Добрич през
второто шестмесечие на 2015 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 4 – 2:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и
във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, приема Отчет за изпълнение
на решенията през второто шестмесечие на 2015 година.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 39; "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 4/28 януари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2016 година

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Информация за извършени промени на приходите и разходите по
бюджета на Община град Добрич през четвърто тримесечие на 2015
година и актуализираното разпределение на променените бюджети на
разпоредителите с бюджет при Община град Добрич към 31.12.2015
година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 4 – 3:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6,
във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 125, ал. 4 от Закона за
публичните финанси, приема Информация за извършени промени на
приходите и разходите по бюджета на Община град Добрич през
четвърто тримесечие на 2015 година и актуализираното
разпределение на променените бюджети на разпоредителите с бюджет
при Община град Добрич  към 31.12.2015 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 4/28 януари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2016 година

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно одобряване на общата численост  и
структурата на общинската администрация

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 4 – 4:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 2
от Закона за местното самоуправление и местната администрация
одобрява общата численост и структурата на общинска
администрация, съгласно Приложение № 1.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 38; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)





ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 4/28 януари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2016 година

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Програма за капиталовите разходи на Община град
Добрич за 2016 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 4 – 5:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и
12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси:

1. Приема Програмата за капиталовите разходи на Община град
Добрич за 2016 година, съгласно Приложение № 1 и Разшифровка на
капиталовите разходи, финансирани през 2016 година от приходи по
§40-00 (Постъпления от продажба на общински нефинансови активи) -
Приложение № 2.

2. Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич
за 2016 година да се отрази в разходната част на бюджета на Община
град Добрич по функции, дейности и параграфи.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 24; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 14.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



Приложение №1

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

№ ОБЕКТ Годишна
задача

І. Собствени  бюджетни  средства 1 600 415

1 Площадка за безвъзмездно предаване на отпадъци
от домакинствата 607 611

2 Изработване на общ устройствен план на град
Добрич 255 952

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

4 Работен проект за рекултивация на депо Богдан 5 400

5

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

6

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

7 Извършване на неотложни ремонтни дейности по
родната къща на актрисата Адриана Будевска 5 000

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

9 Основен ремонт на покрив "Стоматологична
поликлиника" 100 000

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

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

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

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

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

16.1 ОУ "Христо Ботев" 20 000

16.1.1 Външна изолация на втори етаж на сграда за
подготвителни групи 20 000

16.2 СОУ "Петко Рачов Славейков" 45 000



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

16.3.1 Компютърна техника 10 000
16.4 ОУ "Стефан Караджа" 18 400

16.4.1 Компютърна техника 18 400
17 Дирекция "Хуманитарни дейности" 64 000

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

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

17.2.1 Компютърна техника 3 000
17.3 Функция "Образование" 40 000

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

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

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

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

17.4.1 Компютърна техника 2 000
17.4.2 Копирна машина 3 000
17.4.3 Доставка на уреди за лечебна физкултура 11 000

18 Регионален исторически музей - Добрич 1 500
18.1 Компютърна техника 1 500
19 ОП "Общински пазари" 3 000

19.1 Климатици 3 000
II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2016 г. 661 300

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

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

1.2 Строителен надзор 3 500
1.3 Авторски надзор 500

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

3 Закупуване на земя за разширение на Гробищен
парк 50 000

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



5 Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки 40 000

6 Модернизация на техническата база на стадион
"Пионер" 200 000

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

8 Строително-монтажни работи по автоспирки 22 300
III. Проекти 1 576 941

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

2 Младежки център Добрич - "Вашето утре" 84 882

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

ОБЩО: I+II+III 3 838 656



Приложение №2
РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ

ПРЕЗ 2016 Г. ОТ ПРИХОДИ ПО §40-00
Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгл.

чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси
(в лв.)

No Наименование и местонахождение
на обектите

Годишна
задача за
2016 г.

Източник на
финансиране

§ 40-00
1 2 3 4

Постъпления от продажба на общински
нефинансови активи,
(планирани по бюджета на общината за
2016 г.) 1 650 000 1 650 000
Внесен ДДС върху продажбите
(планиран по бюджета на общината за 2016
г.) 400 000 400 000
Общо: 1 250 000 1 250 000
Планирано финансиране на текущи
ремонти на социална и техническа
инфраструктура 706 100 706 100
Планирано финансиране на капиталови
разходи: 543 900 543 900
Параграф 5100: Основен ремонт на

дълготрайни материални активи 458 500 458 500
Функция 06: Жилищно строителство,

благоустройство, комунално
стопанство и опазване на околната
среда 458 500 458 500

Обекти

1

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

2 Основен ремонт на покрив "Концертна
зала - Добрич" 195 000 195 000

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

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

5
Подмяна на дограма на Художествена
галерия, съфинансиране по проект
"Красива България" 65 000 65 000

6
Основен ремонт на аварийни газ
анализаторни инсталации в общински
обекти 20 000 20 000



Параграф 5200: Придобиване на
дълготрайни материални активи 85 400 85 400

Функция 06: Жилищно строителство,
благоустройство, комунално
стопанство и опазване на околната
среда 85 400 85 400

Обекти

1
Работен проект за рекултивация на
депо Богдан 5 400 5 400

2
Изработване на проектна документация
за възстановяване пътна връзка между
бул. "Добруджа" и бул. "Русия" (по
продължение на ул. "Христо Ботев") 30 000 30 000

3

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

4
Програма за благоустрояване на обекти
– общинска собственост с участие на
местното население 20 000 20 000



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 4/28 януари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2016 година

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на бюджета за 2016 година, индикативния годишен разчет
за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната
бюджетна прогноза за  местните дейности за периода 2016 – 2018
година на Община град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 4 – 6:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 52, ал. 1 и 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. 94, ал. 2 и
ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с
разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 година и 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:

1. Приема бюджета на Община град Добрич за 2016 г., както
следва:
1.1. По приходите  в размер на 49 356 636 лева, съгласно
Приложение № 1, т.ч.
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на
28 269 011 лева, в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в
размер на 26 577 583 лева;
1.1.1.2. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за
средствата от Европейския съюз /-/ – Преходен остатък от 2015
година по проекти на общинските училища 191 096 лева, в т.ч. по
проект „УСПЕХ” в размер на 385 лева и по проект „ЕРАЗЪМ+”
190 711 лева.
1.1.1.3. Преходен остатък от 2015 година в размер на 1 882 524
лева, съгласно Приложение № 105, в т.ч.:



1.1.1.3.1. Остатък по левови сметки в размер на 1 691 813 лева.
1.1.1.3.2. Остатък в левова равностойност по валутни сметки в
размер на 190 711 лева.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 21 087 625 лева, в
т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 6 495 500 лева;
1.1.2.2. Неданъчни приходи  в размер на 11 627 700 лева.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 3 253 300  лева,
в.т.ч.
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на  3 222 200
лева;
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване  в
размер на 31 100 лева.
1.1.2.4.   Целева субсидия за капиталови разходи в размер на  461
300 лева в т.ч.:
1.1.2.5. Получени трансфери между бюджетни сметки – отчисления
по чл.60, ал.2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците
от общините, които депонират отпадъци на Регионално депо за
отпадъци с. Стожер – 579 200 лева.
1.1.2.6. Предоставени трансфери между бюджетни сметки  /-/ в
размер на 115 000  лева, в т.ч.
1.1.2.6.1. Предоставен трансфер за театрите  /-/ – 50 000 лева;
1.1.2.6.2. Предоставен трансфер /-/ по проект “Красива България
2015”, Мярка  01„Подобряване на обществената среда в населените
места” – финансиране на обект „Художествена галерия – Добрич за
подмяна на дограма” – 65 000 лева.
1.1.2.7. Възстановени временни безлихвени заеми между бюджети
и сметки за средствата от Европейския съюз в размер на 178 087
лева.
1.1.2.8. Погашение на дългосрочен банков кредит към „Общинска
банка”АД /-/ в размер на 1 180 000  лева.
1.1.2.9. Погашение на дългосрочен банков кредит към „ФЛАГ” ЕАД
/-/ в размер на 240 000 лева.
1.1.2.10. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за
средства от Европейския съюз /-/ – Преходен остатък от 2015
година в размер на 187 360 лева, в.т.ч. по проект „Младежки
център Добрич – Вашето утре” – 126 256  лева, по проект
„Природата около нас” – 11 541  лева, по проект „Коменски” в
Целодневните детски градини – 43 401 лева , по проект „План
Бъдеще” – 5 356  лева и други общински проекти в размер на 806
лева.
1.1.2.11. Друго финансиране – операции с активи /-/ – Отчисления
по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците  в размер
на 1 592 800  лева.
1.1.2.12. Друго финансиране – операции с пасиви /-/ – Договор за
инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран
резултат за пакет от сгради: Детска ясла № 5 „Пролет”, Детска



градина № 8 „Бодра смяна” и сградата на ул.”България” № 12
/Община град Добрич/, в размер на 206 300 лева.
1.1.2.13. Преходен остатък от 2015 година в размер на 2 013 998
лева, разпределен съгласно Приложение № 106, в т.ч.:
1.1.2.13.1. Остатък  по  левови сметки в размер на 1 959 332 лева;
1.1.2.13.2. Остатък в левова равностойност по валутни сметки в
размер на 54 666 лева.
1.2. По разходите в размер на 49 356 636 лева, разпределени по
функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения от  № 2 до
№ 98.
1.2.1.   За делегирани от държавата дейности в размер на 28 269
011 лева.
1.2.2.   За местни дейности в размер на 19 960 808 лева в т.ч.:
1.2.2.1. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер
на  599 038  лева.
1.2.3. За допълнително финансиране на делегирани от държавата
дейности със средства от собствените приходи  в размер на 1 126
817 лева.
1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено
на касова основа в размер на (-) 298 966 лева, в т.ч.:
1.3.1. За държавни дейности – (-)  1 691 428 лева.
1.3.2. За местни дейности – 1 392 462 лева.
2. Утвърждава разчета на целевите разходи и субсидии за 2016 г.,
съгласно Приложение  № 99.
3. Утвърждава разходите за заплати през 2016 г., без
разпоредителите с бюджет, които прилагат системата на
делегирани бюджети и определя:
3.1. Числеността на персонала  в общинска администрация  и
местните  дейности, съгласно  Приложение № 100.
3.2. Разпределение на плановите разходи за заплати за 2016 г.,
съгласно Приложение № 101.
4.  Приема  лимит за социално-битови разходи в размер до 3 на сто
от плановите средства за работна заплата на заетите по трудови
правоотношения.
5. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, имащи право на
транспортни разходи, съгласно Приложение № 102.
6. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно
Приложение  № 103.
7. Приема бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с
бюджет, съгласно Приложение № 104.
8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните
дейности с показатели за 2016 г. и прогнозни показатели за
периода 2017 г. и 2018 г., съгласно Приложение № 107.
9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства
от Европейския съюз, съгласно Приложения от № 108.1. до №
108.8.
10. Определя максималния размер на общинския дълг и общинските
гаранции към края на 2016 година в размер до 5 024 400  лева.



11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи,
които могат да бъдат натрупани през 2016 година в размер до
23 621 623 лева, като наличните към края на годината задължения
за разходи не могат да надвишават 5 на сто от средногодишния
размер на отчетените разходи за последните четири години.
12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи,
които могат да бъдат поети през 2016 година в размер до 29 245
819 лева, като наличните към края на годината поети ангажименти
за разходи не могат да надвишават 30 на сто от средногодишния
размер на отчетените разходи за последните четири години.
13. Определя размера на просрочените вземания, които се
предвижда да бъдат събрани през 2016 година в размер на 493 744
лева.
14. Определя размера на просрочените задължения, които се
предвижда да бъдат разплатени през 2016 година в размер на
76 210 лева, съгласно Приложение № 108.9.
15. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми
от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово
финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства
от Европейския съюз и по други международни програми,
включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от
общинския бюджет.
16. Възлага на кмета на общината:
16.1. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с
размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и
спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.
16.2. При текущо възникване на неотложни и доказани потребности
през бюджетната година и при спазване на общия размер на
бюджета да извършва компенсирани промени:
16.2.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между
утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с
изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не
се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и
няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
16.2.2. В частта на местните дейности – между утвърдените разходи
в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да
изменя общия размер на разходите.
16.2.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за
непредвидени и/или неотложни разходи.
16.3. Да разработва и възлага подготовката на общински програми
и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по
структурни и други фондове на Европейския съюз и на други
донори, по национални програми и от други източници за
реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на
общинския план за развитие.
16.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други
източници за финансиране и за съфинансиране на общински
програми и проекти.



17. Задължава кмета  на общината:
17.1. Да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския
бюджет за 2016 г. по пълна бюджетна класификация и по
тримесечия.
17.2. Да определи конкретните права и отговорности на
второстепенните разпоредители с бюджет.
17.3. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни
организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова
дисциплина и разписаните правила по Системите за финансово
управление и контрол;
18. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на
бюджета, съгласно Приложение № 109.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 4/28 януари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2016 година

ПО СЕДМА 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 № 4 – 7:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във
връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, приема Наредба
за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на Община град Добрич, както следва:

§1. В чл. 2, ал. 1 се създават нови точка 4 и точка 5 със следните
текстове:

4.  за дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното
предучилищно образование за ползване на детската градина или
училището извън финансираните от държавата дейности;

5. за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за
предучилищното и училищното образование, които не се финансират
от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа за
личностно развитие;

Чл. 2, ал. 1 се изменя, като досегашните: точка 4 става точка 6,
точка 5 става точка 7, точка 6 става точка 8, точка 7 става точка 9, а
точка 8 става точка 9.

§2. Създава се нов чл. 9, буква „а”, ал. 1 и ал. 2 със следните
текстове:

(1) Данъчните декларации по Закона за местните данъци и
такси се подават от данъчно задължените лица или от техните законни



представители по образец, одобрен от министъра на финансите, който
се обнародва в "Държавен вестник".

(2) Данъчните декларации по ал. 1 могат да се подават и по
електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс, като с тях се представят и документите, удостоверяващи
придобито право на собственост, концесия или ограничено вещно
право, както и скици и схеми на придобитите недвижими имоти.

§3. Чл. 10, ал. 4 се изменя по следния начин:
(4)  Принудителното събиране се извършва от публични

изпълнители по реда на ДОПК или от съдебни изпълнители по реда на
Гражданско процесуалния кодекс.

§4. Създава се нов чл. 11, буква „а”, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 със
следните текстове:

(1) Община град Добрич предоставя ежедневна информация по
електронен път на Министерството на финансите за:

1. идентификационните данни за задължените лица по Закона
за местните данъци и такси;

2. обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им
оценки и отчетните им стойности;

3. правата на собственост и ползване върху обектите на
облагане;

4. данъчните облекчения и освобождавания по ЗМДТ;
5. размера на задълженията по видове данъци и такси,

плащанията и непогасените задължения;
6. мерки за обезпечаване и събиране на вземанията по ЗМДТ;
7. други данни от значение за определянето, обезпечаването и

събирането на местните данъци и такси.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя по ред, начин и във

формат, определени със заповед на министъра на финансите.
(3) Заповедта по ал. 2 се публикува на интернет страниците на

Министерство на финансите и Националното сдружение на общините в
Република България.

§ 5. Чл. 14, ал. 1, т. 2 и т. 3 се изменят по следния начин:
2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения
за третирането им;

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци
или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране
и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по
чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

§ 6. Чл. 16, ал. 7 се изменя по следния начин:
(7) Декларация, подадена извън срока, определен в чл. 16, ал.

1 и ал. 2 не поражда правни последици.



§ 7. Създава се нов чл.17 буква „а”, ал. 1 и ал. 2 със следните
текстове:

(1) Не се събира такса за битови отпадъци за услугите,
предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се
извършва богослужебна дейност от законно регистрираните
вероизповедания в страната, заедно с поземлените имоти, върху които
са построени.

(2) Освобождаването по ал.1 е при условие, че имотите не се
ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им богослужебна
дейност.

§8. Настоящата Наредба за изменениe и допълнениe на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на Община град Добрич, влиза в сила
от датата на обнародването й в печата, или разгласяването й по друг
начин на територията на общината, с изключение на §1, който влиза в
сила от 01.08.2016 година.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 4/28 януари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2016 година

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за 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 № 4 – 8:

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. 4 се изменя по следния начин:
Местните данъци се заплащат в брой или чрез ПОС – терминал в

касите на общинската администрация или безкасово по съответната
сметка.

§ 2. Чл. 5, ал. 2 се изменя по следния начин:
(2) Невнесените в срок данъци по този закон, се събират заедно с

лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни
държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от
публични изпълнители по реда на Данъчно – осигурителния
процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на
Гражданския процесуален кодекс.

§3. Създава се нов чл. 6, буква „а”, ал. 1 и ал. 2 със следните
текстове:



(1)  Данъчните декларации по Закона за местните данъци и
такси се подават от данъчно задължените лица или от техните законни
представители по образец, одобрен от министъра на финансите, който
се обнародва в „Държавен вестник”.

(2)  Данъчните декларации по ал.1 могат да се подават и по
електронен път по реда на Данъчно – осигурителния процесуален
кодекс, като с тях се представят и документите удостоверяващи
придобито право на собственост, концесия или ограничено вещно
право, както и скици и схеми на придобитите недвижими имоти.

§4. Създава се нов чл. 6, буква „б”, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 със
следните текстове:

(1) Община град Добрич предоставя ежедневна информация по
електронен път на Министерството на финансите за:

1. идентификационните данни за задължените лица по Закона
за местните данъци и такси;

2. обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им
оценки и отчетните им стойности;

3. правата на собственост и ползване върху обектите на
облагане;

4. данъчните облекчения и освобождавания по ЗМДТ;
5. размера на задълженията по видове данъци и такси,

плащанията и непогасените задължения;
6. мерки за обезпечаване и събиране на вземанията по ЗМДТ;
7. други данни от значение за определянето, обезпечаването и

събирането на местните данъци и такси.
(2) Информацията по ал.1 се предоставя по ред, начин и във

формат, определени със заповед на министъра на финансите.
(3) Заповедта по ал.2 се публикува на интернет страниците на

Министерство на финансите и Националното сдружение на общините в
Република България.

§5. В чл. 11, ал. 1 и ал. 2 се изменят по следния начин:
(1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две

равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на
годината, за която е дължим.

(2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави
отстъпка 5 на сто.

В чл. 11 се създават нови ал. 3, ал. 4 и ал. 5 със следните
текстове:

(3) При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване
на вещни права върху недвижим имот дължимият до
прехвърлянето/учредяването данък, включително за месеца на
прехвърлянето/учредяването, се заплаща от
прехвърлителя/учредителя преди прехвърлянето/учредяването.

(4) За недвижимите имоти, придобити през текущата
година, данъкът се заплаща в сроковете по ал. 1, а в случаите, в които



придобиването е след изтичане на сроковете по ал. 1, данъкът се
заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването на имота.

(5) Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход
на бюджета на общината, на територията на която се намира имотът.
Данъкът, дължим от концесионера за имот, разположен на
територията на повече от една община, постъпва в приход на
общината, на чиято територия е по-голямата част от имота.

§6. Чл. 18, ал. 1 се изменя по следния начин:
Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите

имоти по чл. 10, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси към 1
януари на годината, за която се дължи и се съобщава на лицата до 01
март на същата година.

§7. Създава се нов чл. 39, буква „а”, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 със
следните текстове:

(1) Размерът на данъка върху превозните средства се
определя от служител на общинската администрация, въз основа на
данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от
Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно
задълженото лице.

(2) Данните по ал. 1 се предоставят от Министерството на
финансите на общината:

1. ежедневно - чрез изградена и функционираща
автоматизирана връзка между Министерството на финансите и
софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси на
съответната община за обмен на данните от регистъра на пътните
превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните
работи, или

2. ежемесечно - на електронен носител.
(3) Алинея 1 не се прилага, когато:

1. пътното превозно средство е придобито по наследство;
2. пътното превозно средство е собственост на повече от

едно лице;
3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство

няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на
страната;

4. са налице основания за предявяване право на
освобождаване от данък;

5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения,
с изключение на данъчното облекчение по чл. 59, ал.2 и ал.3 от
Закона за местните данъци и такси, когато в регистъра има данни за
екологичната категория на превозното средство.

§8. чл. 40 се изменя и се създава нова ал. 1 със следния текст:
(1) Собствениците на превозни средства, в случаите по чл.39а,

ал.3, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно
седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок



от придобиването им. За превозните средства, които не са
регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да
тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на
превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по
чл.32 от Закона за местните данъци и такси.

В чл. 40 се създават нови ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6, ал. 7 и
ал. 8 със следните текстове:

(2) Собствениците на превозни средства предявяват правото си
на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение с
данъчната декларация по ал. 1 или с подаване на нова данъчна
декларация.

(3) Служителят на общинската администрация може да изисква
документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение
за данъчното облагане. При прекратяване на регистрация на превозно
средство данъчно задълженото лице представя документ от
компетентен орган.

(4) Подадената декларация от един от съсобствениците ползва
останалите съсобственици.

(5)  Когато липсват данни за годината на производство на
пътното превозно средство, за такава се приема годината на първата
му регистрация.

(6) Когато няма налична информация в общината за платения
данък по чл. 44 от Закона за местните данъци и такси, собственикът
представя документ за платения данък при придобиването на
декларираното превозно средство, а в случаите по чл. 168 от Закона
за данък върху добавената стойност - документ, удостоверяващ
внасянето на данъка върху добавената стойност.

(7) Когато в свидетелството за регистрация на превозните
средства по чл. 55, ал. 7 от Закона за местните данъци и такси
липсват данни за допустимата максимална маса на състава от
превозни средства, в декларацията по ал. 1 се посочва допустимата
максимална маса на състава от превозни средства, определена от
производителя.

(8) При установяване на допълнителни обстоятелства, които са
от значение за определяне размера на данъка, дължимият данък се
определя от служител на общинската администрация и се съобщава на
лицето.

§ 9. чл. 46, ал. 1 се изменя по следния начин:
(1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни

вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на
годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за
цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

§ 10. чл. 56, ал. 3 се изменя по следния начин:
(3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на

общината по местонахождение на местата за настаняване по смисъла
на Закона за туризма.



§ 11. Настоящата Наредба за изменениe и допълнениe на
Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията
на Община град Добрич, влиза в сила от датата на обнародване в
печата или разгласяването й по друг начин на територията на
Общината.

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 4/28 януари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2016 година

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на годишна Програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост, за 2016 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 4 – 9:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от
ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл.
6, ал. 1, т. 11 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация, приема Годишна програма за
управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2016
година.

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 4/28 януари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2016 година

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно съгласуване на Стратегически план за
периода 2016 г. - 2018 г. и Годишен план за 2016 година за дейността
на Звено «Вътрешен одит» при Община град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 4 – 10:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 2 от Закона за вътрешен одит в
публичния сектор:

1. Съгласува Стратегически план за дейността на звено „Вътрешен
одит“ при Община град Добрич за периода 2016 г. – 2018
година.

2. Съгласува Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“
при Община град Добрич за 2016 година.

3. Възлага на Кмета на Община град Добрич 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 4/28 януари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2016 година

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Отчет за 2015 година за Финансиране на граждански
инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град
Добрич и Решение за Финансиране на граждански инициативи в полза
на местната общност от бюджета на Общината за 2016 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 4 – 11:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и
ал. 2 от ЗМСМА:

1.  Приема Отчета за Финансиране на граждански инициативи в
полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за
2015 година.

2. Общински съвет град Добрич дава съгласие за финансиране
на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета
на Община град Добрич през 2016 година в размер на 10 000 (десет
хиляди) лева.

3. Възлага на Кмета на Община  град Добрич  последващи,
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 4/28 януари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2016 година

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ
72624.440.35 в местност „Пратера” в землището на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 4 – 12:

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 за Подробен устройствен план – План на
застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.440.35 в местност „Пратера“ в землището
на град Добрич, за промяна предназначението му „за Жилищно
строителство“, с ново, (Н до 10,0 м), свободно застрояване с ограничителни
линии на 5,0 м. и 3,0 м. от границите към пътя; на 3,0 м. от вътрешната
странична граница, при спазване на сервитута на съществуващите подземни
комуникации, 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, РЗИ град Добрич, при
внасянето на ПУП-ПЗ за процедиране и одобряване, съгласно протокол №
17/17.12.2015 г. решение № 17 на ОбЕСУТ.

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" - 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 4/28 януари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 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) 72624.447.60 (за селскостопански, горски и ведомствен път
– общинска собственост), ПИ 72624.454.66 (път от републиканската
пътна мрежа – държавна собственост) и УПИ ІІ – за „Друг вид
озеленени площи” в кв. 9 на ЖК „Дружба 1, 2, 4”, във връзка с
водоснабдяване на ПИ 72624.447.447 (земеделска земя), в землището
на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 4 – 13:

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), във връзка с чл. 131, ал. 1 от ЗУТ:

1. Дава предварително съгласие за провеждане на трасе за
водопровод през ПИ 72624.447.60 (за селскостопански, горски и
ведомствен път – общинска собственост), ПИ 72624.454.66 (път от
републиканската пътна мрежа – държавна собственост) и УПИ II – за
„Друг вид озеленени площи“ в кв. 9 на ЖК „Дружба 1,2 и 4“
(идентичен с ПИ 72624.620.87- общинска собственост) във връзка с
водоснабдяване на ПИ 72624.447.447 (земеделска земя – собственост
на Теодор Ангелов Велинов), в землището на град Добрич.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен
план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ)
72624.447.60 (за селскостопански, горски и ведомствен път –
общинска собственост), ПИ 72624.454.66 (път от републиканската
пътна мрежа – държавна собственост) и УПИ II – за „Друг вид
озеленени площи“ в кв. 9 на ЖК „Дружба 1,2 и 4“ (идентичен с ПИ
72624.620.87 - общинска собственост) във връзка с водоснабдяване
на ПИ 72624.447.447 (земеделска земя – собственост на Теодор
Ангелов Велинов), в землището на град Добрич.



Преди внасяне на проекта за ПУП-ПП за процедиране и
одобряване да се съгласува с Областно пътно управление – Добрич и
се представят становища от „Енерго Про мрежи“ клон Добрич, „В и К“
Добрич и РЗИ 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" - 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 4/28 януари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2016 година

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно ангажираност и подкрепа на внедрената
Интегрирана система за управление на качеството и околната среда по
стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 4 – 14:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и
ал. 2 от ЗМСМА, декларира ангажираността си по осигуряване на
необходимите условия за спазване изискванията на внедрените
системи за управление на качеството и околната среда по
международни стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 и подкрепя
Политиката по управление на Интегрираната система за управление.

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 4/28 януари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2016 година

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Отчет за младежта за 2015 година на Община град
Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 4 – 15:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,
приема Отчет за младежта за 2015 година на Община град Добрич.

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 4/28 януари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2016 година

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за намаляване резервния капитал на „Жилфонд –
инвест” ЕООД, град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 4 – 16:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8
от ЗМСМА, чл.137, aл. 1, т. 4 и чл. 147, aл. 2 от Търговския закон и 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, дава съгласие за отписване на
общинските имоти с балансовата им стойност от счетоводните
регистри на „Жилфонд-инвест” ЕООД, съгласно Приложение Nо 1.

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич и управителя на
„Жилфонд-инвест” ЕООД, 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)



Приложение №1

І. Жилищни сгради и дворни места за отписване от резервния
капитал на „Жилфонд – инвест” ЕООД

№ Кратко описание на имота АОС
Площ
(кв.м)

Балансова
стойност

(лв)

1
Жилищна сграда по ул. река
Тимок,16-б - - 150.22

2.

Жилищна сграда по ул.Стара
планина, 21
Дворно място по ул.Стара
планина, 21 5102 284.00

413.56

2 894.40

ІІ. Общински места за временни гаражи, за отписване от
резервния капитал на „Жилфонд – инвест” ЕООД

№ Кратко описание на имота АОС
Площ
(кв.м)

Балансова
стойност

(лв)

1
Дворно място за гараж по
ул.Силистра, 2 - 15.00 137.00

2
Дворно място за гараж по
ул.Беласица, 6 - 17.00 184.00

3
Дворно място за гараж по
ул.Беласица, 6 - 22.00 238.00

4
Дворно място за гараж по
ул.Младост, 2 - 18.00 194.00



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 4/28 януари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2016 година

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на части от имоти публична
общинска собственост, находящи се по бул. „25-ти септември”

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 4 – 17:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8
от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и
чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се проведе
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от
имоти, публична общинска собственост:

- Помещение за офис № 21 в административна сграда по бул.
„25-ти септември” № 10 с площ 15.00 кв.м, с начална тръжна цена
132,30 лева месечно и 20 % ДДС;

- Помещение за офис № 23 в административна сграда по бул.
„25-ти септември” № 10 с площ 15.00 кв.м, с начална тръжна цена
132.30 лева месечно и 20 % ДДС;

- Помещение за офис № 26 в административна сграда по бул.
„25-ти септември” № 10 с площ 13.00 кв.м, с начална тръжна цена
114.66 лева месечно и 20 % ДДС;

- Помещение за офис № 32 в административна сграда по бул.
„25-ти септември” № 10 с площ 15 кв.м, с начална тръжна цена 132.30
лева месечно и 20 % ДДС;

- Помещение за офис № 34 в административна сграда по бул.
„25-ти септември” № 10 с площ 10 кв.м, с начална тръжна цена 88.20
лева месечно и 20 % ДДС;



- Помещение за офис № 35 в административна сграда по бул.
„25-ти септември” № 10 с площ 9,40 кв.м, с начална тръжна цена
82.91 лева месечно и 20 % ДДС;

- Помещение за офис № 36 в административна сграда по бул.
„25-ти септември” № 10 с площ 12,80 кв.м, с начална тръжна цена
112.90 лева месечно и 20 % ДДС;

- Помещение за офис № 37 в административна сграда по бул.
„25-ти септември” № 10 с площ 12 кв.м, с начална тръжна цена 105.84
лева месечно и 20 % ДДС;

- Помещение за офис № 38 в административна сграда по бул.
„25-ти септември” № 10 с площ 26,10 кв.м, с начална тръжна цена
230.20 лева месечно и 20 % ДДС;

- Помещение за търговия по бул. „25-ти септември” № 13 с площ
20.00 кв.м, с начална тръжна цена 212.20 лева месечно и 20 % ДДС;

Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.
Цените са определени съгласно Приложение № 1 към

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, актуализирани със Заповед № 65/23.01.2013
година на Кмета на Община град Добрич.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"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 4/28 януари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2016 година

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична
общинска собственост, находяща се във фоайето на І-ви етаж (южен
вход) в сграда с идентификатор 72624.623.617.1 (Корпус 3) на ул.
Независимост № 7 в град Добрич за поставяне на банкомат

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 4 – 18:

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

– част от фоайе на I-ви етаж (южен вход) в сграда с идентификатор
ПИ 72624.623.617.1 (Корпус III), на ул. “Независимост” № 7, за монтиране
на банкомат, с площ 1,00 кв.м., с начална тръжна цена 99.22 лева на месец,
без включен ДДС.

Имотът е публична общинска собственост, актуван с АОС № 755 от
22.07.1998 г.

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

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - т. 13.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич 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)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 4/28 януари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2016 година

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична
общинска собственост, находящ се във фоайето на административна
сграда по бул. Добруджа № 8 а, град Добрич, предоставена за
ползване на Дирекция „Социално подпомагане” – Добрич, за монтаж
на автомат за топли напитки

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 4 – 19:

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

- част от фоайе на I-ви етаж в административна сграда по бул.
“Добруджа“ № 8а, град Добрич, с площ 1.00 кв.м., с начална тръжна
цена 99.22 лева на месец, без включен ДДС, за монтаж  на автомат за
топли напитки.

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

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

ІІ.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 4/28 януари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на части от имоти – частна
общинска собственост, за поставяне на преместваеми павилиони за
бързо хранене, находящи се по ул. Христо Ботев

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 4 – 20:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 21 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, дава съгласие да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване
под наем на части от имоти, частна общинска собственост, представляващи:

1. Общинско място в ПИ 72624.618.95, в УПИ V в кв.6 на ЖК „Балик-
Йовково”- север в град Добрич, за поставяне на преместваем павилион по
чл. 56 от ЗУТ - павилион за бързо хранене с площ 15.00 кв.м., с начална
тръжна цена  88.35 лева, без ДДС.

2. Общинско място в ПИ 72624.619.1 в УПИ II кв.30 на ЖК “Балик-
Йовково“- юг в град Добрич, за поставяне на преместваем павилион по чл.
56 от ЗУТ - павилион за бързо хранене с площ 15.00 кв.м., с начална тръжна
цена 88.35 лева, без ДДС.

Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.
Цените са определени съгласно Приложение № 1 към Наредбата за

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
ІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич 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)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 4/28 януари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно отдаване под наем на имот – публична
общинска собственост – физкултурен салон в ОУ „Бачо Киро” –
Спортни дейности

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 4 – 21:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8
от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС),
дава съгласие да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под
наем на имот, публична общинска собственост, както следва:

– Масивна едноетажна сграда (физкултурен салон) с
идентификатор 72624.617.614.2  в ОУ “Бачо Киро“, за спортни
дейности, с площ  242.00 кв.м. , с начална тръжна цена 99.22 лева на
месец, без включен  ДДС.

Имотът е актуван с АОС  № 4959 от 26.04.2013 година.
Срок за отдаване под наем - 5 (пет) години.
Ценaтa e определенa съгласно Приложение № 1 към Наредбата

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество – т. 11.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"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 4/28 януари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за учредяване право на безвъзмездно ползване върху
имот, частна общинска собственост, по ул. Отец Паисий № 62, град
Добрич, на Дружество за декоративни животни и птици „Златна
Добруджа”

С 4 гласа „ЗА”, 3 „ПРОТИВ” и 29 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”,
предложението за учредяване право на безвъзмездно ползване върху
имот, частна общинска собственост, по ул. Отец Паисий № 62, град
Добрич, на Дружество за декоративни животни и птици „Златна
Добруджа” НЕ БЕ ПРИЕТО.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 4/28 януари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Програма за реализация на благоустройствени
мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на
местното население, 2016 – 2019 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 4 – 23:

Общински съвет град Добрич:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, приема Програма за
реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти –
общинска собственост, с участие на местното население.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, избира следните
общински съветници:

 Светлозар Стоянов
 Иван Иванов
 Десислава Димитрова
 арх. Нежля Амди – Ганева
 Нивелин Радичков
 Галин Иванов
 Иван Тонев

за членове в 13-членна комисия, в т.ч. 6 (шестима) представители от
общинска администрация, която да разглежда постъпилите
предложения по «Програма за реализация на благоустройствени



мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на
местното население, 2016 – 2019 г.»

3. Възлага на Кмета на Община град Добрич 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 4/28 януари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за разрешаване изработване на проект за изменение на
Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-
ПРЗ) за УПИ ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ И VІІІ в кв. 1104 и УПИ І, ІІ И ІІІ в кв.
1121 на ЖК „Север 1”, град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 4 – 24:

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),
разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен
план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ II, III, IV, V, VI,
VII и VIII в кв. 1104 и УПИ I, II и III в кв. 1121 на ЖК „Север 1“ град
Добрич, както следва:

- Улица „Иван Рилски“ в участъка между ул. “Кубадин“ и бул.“Русия“
(съществуващ мост над канала) се урегулира по съществуващата,
за да се избегне нов мост на мястото на стария, завъртян  с около
30%, което включва в обхвата и кв.1121;

- От УПИ V (716 кв.м.); УПИ VII (264 кв.м), УПИ VIII (260 кв.м.) и УПИ
VI за озеленяване (79 кв.м.) се образува нов УПИ XXVI за „ОДО“ (с
площ = 1461 кв.м.от които 512 кв.м. общински), със свободно,
ниско (Н до 10,0 м.) застрояване, без промяна на устройствените
показатели и нов УПИ XXVII за „Озеленяване“ (79 кв.м.) в кв. 1104.

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 4/28 януари 2016 година
ПРОТОКОЛ

№ 4
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 28 януари 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на
Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-
ПРЗ) за УПИ VІ – за „ЖС, Обществено хранене и търговия” в кв. 2 на
ЖК „Дружба 1, 2 и 4”, град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 4 – 25:

I. Общински  съвет  град  Добрич, на  основание  чл. 21, ал. 1, т.
11 от  ЗМСМА и чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за общинската
собственост (ЗУТ), във  връзка  с чл. 131, ал. 1, дава съгласие за
изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план –
План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ VI- зa “ЖС,
Обществено хранене и търговия“ в кв.2 на ЖК „Дружба 1,2 и 4“ град
Добрич, за образуване от същия на три нови: УПИ VIII за „ЖС“ с площ
1289 кв.м.; УПИ IX - за „Обществено и делово обслужване“ (ОДО) с
площ 993 кв.м. и УПИ X за „Паркинг“ с площ 825 кв.м. За
новообразувания УПИ IX за „ОДО“ се предвижда ново, ниско (Н до
10,0 м.), свързано с УПИ VII за „ОДО“ застрояване, указано в
ограничителни линии, съобразени с нормативно определените
разстояния до странични регулационни линии и със сервитута на
съществуващите подземни комуникации, с устройствени показатели
Пл. на застр. До 70%, Кинт до 2,5 и Пл. на озел. мин. 20%.

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 4/28 януари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Становище на Работната група във връзка с постъпило инвестиционно
предложение от Асоциация на земеделските производители в
Република България

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 4 – 26:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА и във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
възлага на Кмета на Община град Добрич да изготви документи по
стартиране на процедура за учредяване на възмездно право на
строеж, чрез провеждане на публичен конкурс за изграждане на
изложбен комплекс върху терен – УПИ с идентификатор 72624.615.84,
с площ от 40 470 кв.м., находящ се по ул. Батовска, ЖК „Русия 2”,
като условията и критериите да бъдат утвърдени с последващо
решение на Общински съвет.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 28; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 11.

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 4/28 януари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на решения относно избор на представител на Община град
Добрич в Общото събрание на „Диагностично – консултативен център
– І – Добрич” ООД, град Добрич и последващи действия

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 4 – 27:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 32 от Наредбата за упражняване правата върху
общинската част от капитала на ТД, ГД по ЗЗД и сдруженията по
ЗЮЛНЦ   и чл. 24 от Дружествения договор.

1. Избира Йордан Йорданов – Кмет на Община град Добрич, за
представител на Община град Добрич в Общото събрание на
„ДКЦ – І – Добрич” ООД, град Добрич.

2. Възлага на представителя на Община град Добрич в „ДКЦ - I-
Добрич” ООД, да поиска да бъде свикано Общо събрание на
дружеството, като гласува  решение за избор на управител на
търговското дружество.

3. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме
последващи, съгласно закона, действия във връзка с
правилното и законосъобразно провеждане на процедурата по
избора на управител.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 39; "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 4/28 януари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за избор на представители на Община град Добрич в
търговските дружества с общинско участие

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 4 – 28:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9
от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 5 от ЗМСМА, избира представители
на Общината в дружества с общинско участие, както следва:

Акционерни дружества
1) "Център за бизнес и култура" АД

Общо събрание – Йордан Йорданов – Кмет на Община град
Добрич
Съвет на директорите – 1. Павел Павлов

2. Красимир Николов
2) "Добрички панаир" АД

Общо събрание – Йордан Йорданов – Кмет на Община град
Добрич
Съвет на директорите – 1. Ивайло Петров

2. Звезделина Иванова

3) "Многопрофилна болница за активно лечение" АД

Общо събрание – Йордан Йорданов – Кмет на Община град
Добрич



4) "Жакард" АД в ликвидация

Общо събрание – Йордан Йорданов – Кмет на Община град
Добрич

5) "Добруджански хляб" АД

Общо събрание – Йордан Йорданов – Кмет на Община град Добрич

ІІ. На основание чл. 27  от Наредбата за упражняване на 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,
представителите в управителни органи са длъжни да защитават
интересите на Общината и да отчитат писмено дейността си пред
Общински съвет, както и да информират в тридневен срок
Председателя на Общински съвет и Кмета за предстоящи и
приключили заседания на управителните органи, като предоставят
дневния ред и копие от протоколите на заседанията.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме
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 4/28 януари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно определяне представители на Община град
Добрич в Общото събрание на Асоциацията на българските
черноморски общини (АБЧО)

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 4 – 29:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2, т. 15 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 20, ал. 1 от Устава на АБЧО, определя
за представители на Общината в Общото събрание на
Асоциацията на Българските Черноморски Общини - Йордан
Йорданов – Кмет на Община град Добрич – за делегат, арх. Боян
Коларов - зам.-кмет – за зам.-делегат и Росица Йорданова - зам.-
кмет – за зам.-делегат.

2. Делегатът или зам. делегатът да правят отчет пред Общински
съвет за дейността си в АБЧО на първото му заседание,
следващо Общото събрание на асоциацията.

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 4/28 януари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2016 година

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно определяне на представители от Общински
съвет град Добрич в Комисията за разглеждане, одобряване и
мониториране на проектите, кандидатстващи по Програмата за
финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност
от бюджета на Община град Добрич и актуализация на реда и
условията на Програмата

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 4 – 30:

І. Общински съвет град Добрич, на основание т. 2 от раздел VІ от
Реда и условията за финансиране на граждански инициативи в полза
на местната общност от бюджета на Община град Добрич и чл. 21, ал.
2 от ЗМСМА, избира следните свои представители:

1. Божанка Вуцова
2. Даниела Димитрова
3. Камелия Койчева
4. арх. Нежля Амди - Ганева
ІІ. В срок до  20 февруари 2016 година комисията да депозира

предложение за актуализиране на реда и условията на програмата за
финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност
от бюджета на Община град Добрич.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите
действия.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 36; "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 4/28 януари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2016 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в град
Добрич през 2015 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 4 – 31:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и
ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН, одобрява  отчета   за
дейността  на  Местната   комисия   за   борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в
Община град Добрич през 2015 година.

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 4/28 януари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 4

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 януари 2016 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно създаване на Временна комисия за
определяне критериите за подбор и избор на обществен посредник на
територията на Община град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 4 – 32:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21а от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 8 и чл. 10 от Правилника за
организацията и дейността на обществения посредник на територията
на Община град Добрич, избира 9-членна Временна комисия в състав:
ПК „Законност, обществен ред и контрол” – 7 човека; юрист на
Община град Добрич и секретар на Община град Добрич.

II. На основание чл. 10, ал. 2 от Правилника за организацията и
дейността на обществения посредник на територията на Община град
Добрич, в едномесечен срок Временната комисия да изготви критерии
за провеждане на конкурс.

ІІІ. Приемането и одобрението на критериите за подбор и избор
на обществен посредник не са свързани с допълнителни разходи и
бюджет.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 24; "ПРОТИВ" - 1; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 14.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)


