
Р Е Ш Е Н И Я

ЗАСЕДАНИЕ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Д о б р и ч

№ 5

проведено на 23 февруари 2016 година



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/23 февруари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 февруари 2016 година

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане Програма за управление на Община град Добрич за срока на
мандата

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 5 – 1:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и
във връзка с чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА, приема Програма за управление
на Община град Добрич за срока на мандат 2015 г. – 2019 г.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 22; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 17.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/23 февруари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 февруари 2016 година

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на годишен доклад за дейността на звено «Вътрешен одит»
при Община град Добрич за 2015 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 5 – 2:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 28, ал. 2 от Закона за вътрешен одит в
публичния сектор:

1. Приема годишен доклад за дейността по вътрешен одит за
периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. на звено «Вътрешен  одит» при
Община град Добрич.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 37; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 5/23 февруари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 февруари 2016 година

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за закупуване на поземлен имот с идентификатор
72624.433.27 за разширяване на Гробищен парк – град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 5 – 3:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС),
допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите –
Общинска собственост в част II. Обхват и структура на програмата,
създава се точка 2.6. Закупуване на имоти:
 поземлен имот с идентификатор 72624.433.27, с начин на трайно

ползване – лозе, с площ от 3500.00 кв.м.
2. Общински съвет град Добрич, на основание чл.34, ал. 2 от ЗОС, чл. 7,

ал. 2, т.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, чл.21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 6, ал. 1, т. 7
от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град
Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, дава съгласие за закупуване от Община град Добрич
на поземлен имот с идентификатор 72624.433.27, с начин на трайно
ползване – лозе, с площ от 3500.00 кв.м., съседен на Гробищен парк –
град Добрич, като одобрява предложената цена от 4 300.00 лева за
декар.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 39; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Виолета Йончева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 5/23 февруари 2016 година
ПРОТОКОЛ

№ 5
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 23 февруари 2016 година

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно предоставяне на временна финансова
помощ на народно читалище «Йордан Йовков – 1870 година», град
Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 5 – 4:

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. Дава съгласие за предоставяне на временна възстановима
финансова помощ в размер на 46 837 лева на Народно
читалище „Йордан Йовков – 1870 година”, град Добрич, която
да послужи за подготовка и изпълнение на инвестиционен
проект „Повишаване на енергийната ефективност и
редуциране на отделяните вредни емисии от сградата на
Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 година”, град
Добрич”. Средствата да се отразят по параграф 72-00
„Предоставена  временна финансова помощ“.

2. Срок за възстановяване на временната възстановима
финансова помощ - след получаване на средствата от целеви
кредит от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми
източници”, но не по-късно от 30.09.2016 г.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 39; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Виолета Йончева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 5/23 февруари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 февруари 2016 година

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за предоставяне за ползване на общинските пасища,
мери и ливади през стопанската 2016 г. – 2017 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 5 – 5:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и
ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за общинската
собственост, чл.37и, ал. 3 и чл.37о, ал. 1, т. 2 от ЗСПЗЗ:

1. Допълва приетата с Решение № 4-9 от 28.01.2016 г. Програма за
управление и разпореждане с имоти общинска собственост за
2016 година, с имоти за отдаване под наем на пасища, мери и
ливади от общинския поземлен фонд, описани в Приложение №
1.

2. Определя списъка на имотите от общинския поземлен фонд -
пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване,
описани подробно в Приложение № 2.

3. Определя цена за отдаване под наем на пасища, мери и ливади
от общинския поземлен фонд на Община град Добрич, в размер
на 2.00 лева на декар.

4. Приема правила за ползване на пасищата и мерите от
Общинския поземлен фонд на Община град Добрич, съгласно
Приложение № 3.

5. Възлага на Кмета последващите, съгласно закона, действия.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

"ЗА" - 39; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



Приложение № 1

№ предназначение на имота кадастрален идентификатор площ /кв.м
1 пасище, мера 72624.15.147 37 475
2 пасище, мера 72624.174.57 116 164
3 пасище, мера 72624.300.26 60 735
4 пасище, мера 72624.122.420 742
5 пасище, мера 72624.137.22 10 942
6 пасище, мера 72624.201.40 155 335
7 пасище, мера 72624.201.41 58 502
8 пасище, мера 72624.201.54 56 753
9 пасище, мера 72624.284.74 12 688

10 пасище, мера 72624.289.30 23 987
11 пасище, мера 72624.673.67 113 734



Приложение № 2

Пасища и мери от Общински поземлен фонд на Община град Добрич

№
предназначение на

имота
кадастрален

идентификатор населено място
Категория на

земята площ /кв.м
1 пасище, мера 72624.15.147 землище гр.Добрич ІV 37 475 за индивидуално ползване
2 пасище, мера 72624.174.57 землище гр.Добрич ІV 116 164 за индивидуално ползване
3 пасище, мера 72624.300.26 землище гр.Добрич ІV 60 735 за индивидуално ползване
4 пасище, мера 72624.122.420 землище гр.Добрич ІV 742 за общо ползване
5 пасище, мера 72624.137.22 землище гр.Добрич ІV 10 942 за общо ползване
6 пасище, мера 72624.201.40 землище гр.Добрич ІІІ 155 335 за общо ползване
7 пасище, мера 72624.201.41 землище гр.Добрич ІІІ 58 502 за общо ползване
8 пасище, мера 72624.201.54 землище гр.Добрич ІІІ 56 753 за общо ползване
9 пасище, мера 72624.284.74 землище гр.Добрич ІІІ 12 688 за общо ползване

10 пасище, мера 72624.289.30 землище гр.Добрич ІІІ 23 987 за общо ползване
11 пасище, мера 72624.673.67 землище гр.Добрич ІV 113 734 за общо ползване



Приложение № 3

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ
ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите на
територията на Община град Добрич, съгласно чл.37о, ал.2, включват:

1. Перспективен експлоатационен план за паша.
1.1. Дългосрочно опазване на пасищата на територията на

Община град Добрич съобразено с допустимо натоварване за видовете
животни, определени с Национален стандарт 4.1 „Условия за
поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние” -
земеделските стопани, ползващи постоянно затревени площи (пасища
и ливади), са длъжни да поддържат минимална гъстота от 0,15
животински единици на хектар (ЖЕ/ха).

1.2. Установяване на контакти и взаимодействие на ниво
населено място със земеделските стопани с цел постигане на
максимална ефективност при използване на пасищата, на възможен
екологичен ефект и икономически растеж на района.

1.3. При разпределяне на пасищата да се отдаде приоритет на
земеделските стопани, отглеждащи животни с цел стабилизиране на
икономическото им състояние и утвърждаване на животновъдството
като фактор за развитие на населеното място.

2. Правила за определяне начина на разпределение на пасищата
за общо и индивидуално ползване.

2.1. Пасища, мери и ливади за индивидуално ползване.
2.1.1. Пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване

от общинския поземлен фонд се отдават под наем на собственици и
ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на
БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни по цена,
определена по пазарен механизъм. Пасища, мери и ливади от
общинския поземлен фонд се предоставят под наем на лица, които
нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд
«Земеделие», държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и
за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2.

2.1.2. До 01.03 на съответната година се заверява надлежно с
подпис и печат от ОДБХ град Добрич, списък на стопаните отглеждащи
пасищни животни на територията на населеното място и информация
за броя и вида на отглежданите пасищни животни.

2.1.3. Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и
ливадите за общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за
индивидуално ползване с категории и пазарната наемна стойност се
публикува на интернет страницата на общината в срок до 1 март.

2.1.4. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между
правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в
съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните
пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните



или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не
повече от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма
категория и до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до
десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с
предназначение за производство на месо и от местни (автохтонни)
породи, се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица в имоти от
първа до седма категория и до 30 дка за 1 животинска единица в
имоти от осма до десета категория.

2.1.5. Правоимащите лица подават заявление по образец до
Kмета на общината в срок до 10 март, към което прилагат документи.

2.1.6. Кметът на общината назначава комисия, която определя
необходимата за всеки кандидат площ по реда на т.2.1.4. Комисията
съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при
наличие на необходимите площи в срок до 1 май.

2.1.7. Въз основа на протоколите на комисията по 2.1.6 и след
заплащане на наемната цена Кметът на общината сключва договор за
наем. Минималният срок на договорите е 5 стопански години.
Договорите се регистрират в общинската служба по земеделие.

2.1.8. Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския
поземлен фонд се отдават под наем чрез търг, в който се допускат до
участие само собственици на пасищни селскостопански животни,
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
Договорите се сключват за една стопанска година.

2.1.9. Останалите след провеждане на търга по т 2.1.8 свободни
пасища, мери и ливади се отдават чрез търг на собственици на
пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат
задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично
състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона.
Договорите се сключват за една стопанска година.

2.1.10. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен
фонд, за които са сключени наемни договори, не могат да се
преотдават за ползване на трети лица.

2.2. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд
за общо ползване. По смисъла на ЗСПЗЗ „общо ползване” е
традиционна практика на жителите от населеното място с дребни
земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху
обществените мери и пасища, включително чрез образуване на едно
или повече колективни стада.

3. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и
пасищата.

3.1. Условия за опазване и поддържане на пасищата:
3.2. За почвения слой не се допуска:  нарушаване целостта на

почвения слой - разкопаване, вземане на чимове, камъни, почва,
разораване;  преминаването и движението с моторни превозни
средства в самото пасище;  едновременното струпване на големи
стада с животни на едно и също място за едновременно пашуване;

4. Ветеринарна профилактика



4.1. Ветеринарна профилактика се прилага при доказано
заболяване на животните причинено от кърлежи. За целта заразените
пасища се поставят в изолация и не се допуска паша на животни в
заразени участъци.

4.2. При необходимост да се премине към химизация на
неблагополучните райони със специфични ветеринарни препарати.

5. Охрана
Охрана на наетите мери и пасища от общински поземлен фонд е

съответно за сметка на ползвателите.
6. Режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от

конкретните дадености на топографски, почвени, климатични и други
физически условия, и на развитието на животновъдството на
територията на общината Да се спазват всички правила, условия и
разпоредби, разписани в т.5. Мерки за опазване, поддържане и
подобряване на мерите и пасищата.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/23 февруари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 февруари 2016 година

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на анализ на ситуацията и оценка на потребностите от
социални услуги в Община град Добрич за периода 2011 г. – 2015 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 5 – 6:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 36а, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за
социалното подпомагане, приема анализ на ситуацията и оценка на
потребностите от социални услуги в Община град Добрич за периода
2011 г. – 2015 г.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/23 февруари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 февруари 2016 година

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане План за противодействие на тероризма в  Община град
Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 5 – 7:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12
и т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна
администрация и в изпълнение на чл. 9, ал. 11 от Закона за
защита при бедствия, приема  План за противодействие на
тероризма, като част от Плана за защита при бедствия на
Община град Добрич.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 39; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/23 февруари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 февруари 2016 година

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на План за младежта за 2016 година на Община град
Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 5 – 8:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,
приема План за младежта за 2016 г. на Община град Добрич, съгласно
Приложение 1 (таблица) и Приложение 2 (текстова част).

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 39; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/23 февруари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 февруари 2016 година

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно даване на съгласие за кандидатстване по
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16M10P002-1.006 – Изпълнение на ранни В и К проекти и
осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на проектно
предложение Интегриран проект за подобряване на водния сектор
град Добрич – фаза І.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 5 – 9:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, 8,
10 и 15 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 4, т. 1 от Закона за общинския дълг:

1. Дава съгласие Община Добрич да кандидатства с проектно
предложение с наименование: „Интегриран проект за
подобряване на водния сектор в град Добрич” – фаза I
(„Проекта”), за финансиране по приоритетна ос 1 "Води" на
Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”

2. Община Добрич, в качеството си на бенефициент по Проекта, ще
осигури необходимите средства за финансиране и покриване на
недопустимите разходи за ДДС и за недопустими дейности по
проекта, ако има такива, съфинансиране и мостово финансиране
за покриване на първоначалните допустими разходи по проекта,
преди средствата да бъдат възстановени от Оперативна програма
„Околна среда 2014 – 2020 г.” със средства от заем от Фонд
ФЛАГ и/или други финансови институции в размер до 9,7 млн.
лв., за времето на изпълнение на проекта, в съответствие с
Насоките за кандидатстване по Процедура с референтен
BG16M1OP002-1.006 – „Изпълнение на ранни ВиК проекти“.



За целта, ако проекта бъде одобрен за финансиране от
Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”, да бъдат
предприети необходимите действия за поемане на дълг, съгласно
Закона за общинския дълг, включително и вземане на последващо
решение на Общински съвет за поемане на общински дълг и даване на
съгласие за получаване на кредит от банка или друга финансова
институция с посочване на конкретни параметри на дълга към всеки
източник.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 38; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 5/23 февруари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 февруари 2016 година

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно даване на мандат за представляване на
Община град Добрич на заседанието на Общото събрание на
Асоциация по В и К в обособената територия, обслужвана от «В и К»
ЕООД, град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 5 – 10:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и
ал. 2 от ЗМСМА и чл. 198е, ал. 3 и 5 от Закона за водите:

1. Дава мандат на Йордан Тошков Йорданов – Кмет на Община град
Добрич да представлява Община град Добрич в Общото събрание
на Асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана
от “В и К” ЕООД, град Добрич, на 07 март 2016 г. от 13:30 часа в
Зала «Пресцентър» на Областна администрация Добрич.

2. Упълномощава Кмета на Община град Добрич да гласува в
Общото събрание на Асоциацията по ВиК, както следва:

2.1. По точка първа от дневнияред - „за”.
2.2. По точка втора от дневнияред – „за”.
2.3. По точка трета от дневния ред – „за“.
2.4. По точка четвърта от дневния ред – „за“.
2.5. По точка пета от дневния ред – „за“.
2.6. По точка шеста от дневния ред – „за“.
2.7. По точка седма от дневния ред – „за“.
2.8. По точка осма от дневния ред – „за“.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 5/23 февруари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 февруари 2016 година

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ
72624.904.559 в местност „Гаази баба” в землището на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 5 – 11:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.
2 от ЗМСМА и чл.124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),
разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за
застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.904.559 в местност „Гаази баба“ 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. от границата към пътя и на нормативно определените
разстояния 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, „ВиК“ ЕООД град Добрич,  РИОСВ – Варна, РЗИ град Добрич, при
внасянето на ПУП-ПЗ за процедиране и одобряване, съгласно протокол №
1/28.01.2016 г. решение №16 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" - 35; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 5/23 февруари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 февруари 2016 година

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно разрешаване на проект за Подробен
устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ
72624.904.558 в местност „Гаази баба” в землището на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 5 – 12:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.
2 от ЗМСМА и чл.124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),
разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за
застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.904.558 в местност „Гаази баба“ 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. от границите към пътя и на нормативно определените
разстояния 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, „ВиК“ ЕООД град Добрич,  РИОСВ – Варна, РЗИ град Добрич, при
внасянето на ПУП-ПЗ за процедиране и одобряване, съгласно протокол №
1/28.01.2016 г. решение №7 на ОбЕСУТ.

Проектът да се представи в един оригинал на хартиен носител и в
цифров вид върху технически носител и копие 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" - 35; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 5/23 февруари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 февруари 2016 година

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ
72624.440.47 в местност „Пратера” в землището на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 5 – 13:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.
2 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) на ПИ 72624.440.47 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. от границите към пътя и дъното и на 3,0 м. от страничните
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, „ВиК“ ЕООД град Добрич,  РИОСВ – Варна, РЗИ град Добрич, при
внасянето на ПУП-ПЗ за процедиране и одобряване, съгласно протокол №
1/28.01.2016 г. решение №8 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" - 35; "ПРОТИВ" - 1; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/23 февруари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 февруари 2016 година

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план – (ПУП – ПЗ) на ПИ 72624.274.57 в
землището на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 5 – 14:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11
и ал. 2 от ЗМСМА и чл.124 а, ал. 1 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ), разрешава изработване на проект за Подробен
устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.274.57
в землището на град Добрич, както следва:
 Предназначението на имота не се променя и се предвижда

застрояване при условията на Наредба №19/25.10.2012 г. за
строителство в земеделски земи без промяна на
предназначението;

 Обособяване на нов имот за „Склад за съхраняване на
селскостопанска продукция“ с размери 70/99,5 м. (площ 6964
кв.м.) в югозападната част на ПИ 72624.274.57, с ограничителни
линии на застрояване на 10 м. от границата към пътя и на 4 м. от
вътрешните граници, с височина до 2 етажа  и с устройствени
показатели: Пл. застр.  до 20 %, Кинт до 0,4.

Да се представят становища от:  „ВиК“ ЕООД град Добрич,
РИОСВ – Варна, РЗИ град Добрич, при внасянето на ПУП-ПЗ за
процедиране и одобряване, съгласно протокол № 1/28.01.2016 г.
решение № 15 на ОбЕСУТ.



Проектът да се представи в един оригинал на хартиен носител и
в цифров вид върху технически носител и копие 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" - 35; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/23 февруари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 февруари 2016 година

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно одобряване на проект за Подробен
устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на Поземлен имот (ПИ)
72624.447.60 – общинска собственост, във връзка с ел. захранване на
ПИ 72624.447.28 в землището на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 5 – 15:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11
и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ), одобрява проект за Подробен устройствен план -
Парцеларен план (ПУП-ПП) на Поземлен имот (ПИ) 72624.447.60 –
общинска собственост, във връзка с ел.захранване на ПИ
72624.447.28 – собственост на Стоян Иванов Стоянов, Митко Георгиев
Димитров и Станислав Енчев Желязков 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)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/23 февруари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 февруари 2016 година

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на решение за обявяване на имоти, земеделски земи с
начин на трайно ползване – пасища, мери, за публична общинска
собственост

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 5 – 16:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8
от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от Закона за общинската собственост
(ЗОС) и чл. 25, ал. 1, от ЗСПЗЗ, обявява за публична
общинска собственост следните недвижими имоти:

 Поземлен имот - земеделска земя – пасище с идентификатор №
72624.15.147 по КККР на град Добрич, с площ 37 475.00 кв. м;

 Поземлен имот - земеделска земя – пасище с идентификатор №
72624.122.420 по КККР на град Добрич, с площ 742.00 кв. м;

 Поземлен имот - земеделска земя – пасище с идентификатор №
72624.137.22 по КККР на град Добрич, с площ 10942.00 кв. м;

 Поземлен имот - земеделска земя – пасище с идентификатор №
72624.174.57 по КККР на град Добрич, с площ 116164.00 кв. м;

 Поземлен имот - земеделска земя – пасище с идентификатор №
72624.201.40 по КККР на град Добрич, с площ 155335.00 кв. м;

 Поземлен имот - земеделска земя – пасище с идентификатор №
72624.201.41 по КККР на град Добрич, с площ 58502.00 кв. м;

 Поземлен имот - земеделска земя – пасище с идентификатор №
72624.201.54 по КККР на град Добрич, с площ 56753.00 кв. м;

 Поземлен имот - земеделска земя – пасище с идентификатор №
72624.284.74 по КККР на град Добрич, с площ 12688.00 кв. м;

 Поземлен имот - земеделска земя – пасище с идентификатор №
72624.289.30 по КККР на град Добрич, с площ 23987.00 кв. м;



 Поземлен имот - земеделска земя – пасище с идентификатор №
72624.300.26 по КККР на град Добрич, с площ 60735.00 кв. м

 Поземлен имот - земеделска земя – пасище с идентификатор №
72624.328.21 по КККР на град Добрич, с площ 89291.00 кв. м;

 Поземлен имот - земеделска земя – пасище с идентификатор №
72624.673.67 по КККР на град Добрич, с площ 113734.00 кв. м.

2. Възлага на Кмета на Общината последващите, съгласно
закона, действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 38; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/23 февруари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 февруари 2016 година

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху
част от имот, частна общинска собственост, находящ се по ул. Васил
Левски № 7, град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 5 – 17:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС)
и чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за
учредяване на  безвъзмездно право на ползване върху част от
общински нежилищен имот - стая № 1 в сграда по ул. „Васил
Левски” № 7, с площ 15,44 кв.м - на Териториално дружество на
сляпо-глухите, за срок от 5 (пет) години.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 37; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/23 февруари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 февруари 2016 година

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху
общински нежилищен имот по бул. „25-ти септември” № 25 – на
Сдружение с обществено-полезна дейност „Бизнес център Добрич”

С 20 гласа „ЗА”, 1 „ПРОТИВ” и 15 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”,
предложението за учредяване на безвъзмездно право на ползване
върху общински нежилищен имот по бул. „25-ти септември” № 25 – на
Сдружение с обществено-полезна дейност „Бизнес център Добрич”, НЕ
БЕ ПРИЕТО.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/23 февруари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 февруари 2016 година

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за удължаване срока на договори за кредит №
633/20.05.2014 г. и № 634/20.05.2014 г. с „Фонда за органите на
местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 5 – 19:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и
ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 и чл. 15а от Закона за общинския
дълг:

1. Променя свое Решение № 43-3/31.03.2015 г., както следва:
В частта „Условия за погасяване“:
Срок на погасяване – от „до 25.03.2016 г., с възможност за

предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно
погасяване“ става „до 25.09.2016 г., с възможност за предсрочно
погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване“.

Останалите текстове от решението не се променят.
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община град Добрич да

подготви исканията за анекси към Договор за кредит №
633/20.05.2014 г. и Договор за кредит № 634/20.05.2014 г., да
подпише  анекси към договорите за кредит, както и да извърши
всички останали необходими правни и фактически действия за
изпълнение на решението по т. 1.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 38; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/23 февруари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 февруари 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно даване съгласие на „Автобусен транспорт”
ЕООД за сключване на договори за банкови гаранции

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 5 – 20:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21,  ал. 1, т. 23 и
ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 15, ал. 1, т. 9 и т. 10 от Наредбата за
упражняване на правата върху общинската част от капитала на
търговските дружества, гражданските дружества  по ЗЗД и
сдруженията по ЗЮЛНЦ:

1. Дава съгласие “Автобусен транспорт” ЕООД град Добрич да
сключи договор с „Общинска банка“ АД с предмет издаване на
банкова гаранция за сумата от 7 500 (седем хиляди и петстотин)
лева, представляваща гаранция за участие в открита процедура
по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за
определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет:
„Обществен превоз на пътници по автобусни линии от
утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни
схеми на Община град Добрич“, със срок на валидност 150 дни.

2. Дава съгласие “Автобусен транспорт” ЕООД град Добрич да
сключи договор с „Общинска банка“ АД с предмет издаване на
банкова гаранция за сумата от 15 000 (петнадесет хиляди) лева,
представляваща гаранция за изпълнение при сключване на
договор за обществен превоз на пътници по автобусни линии от
утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни
схеми на Община град Добрич, със срок на валидност 60 месеца
и 30 дни.

3. Дава съгласие за обезпечаване на договора за банкова гаранция
чрез учредяване на залог върху следните ДМА, собственост на
„Автобусен транспорт“ ЕООД:
 Автобус „Рено Мастер“, VIN код:VF1MCF8FK44887570;
 Автобус „Рено Мастер“, VIN код:VF1MCF8FK44887572, както

и върху вземанията на дружеството по евентуално
сключения с Община град Добрич договор за обществен



превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените
Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми
на Община град Добрич.

4. Възлага на Управителя на „Автобусен транспорт“ ЕООД, град
Добрич да извърши необходимите правни и фактически
действия, произтичащи от сключването на договора за банкова
гаранция и учредяването на обезпеченията, визирани съответно
в т. 3 от настоящото решение.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 37; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/23 февруари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 февруари 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно даване на съгласие за кандидатстване по
Програма INTERREG V-A Румъния България, с проектно предложение
за електронно управление, координиране и мониторинг на
образователната система

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 5 – 21:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.
23 и ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация:

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община град Добрич с проект
по Програма INTERREG V-A Румъния България 2014 – 2020 г. за
оптимизиране на публичните услуги чрез електронно управление,
координиране и мониторинг на образователната система.

2. Дава съгласие за участие със собствен финансов принос в размер
на 2% от общият допустим бюджет по проекта.

3. Дава съгласие за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение
на проектните дейности до възстановяване на средствата от
Управляващия орган.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 5/23 февруари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 февруари 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно даване на съгласие за кандидатстване по
Програма INTERREG V-A Румъния България, с проект за изграждане на
единен дигитализационен център и архив на Община град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 5 – 22:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и
ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Дава съгласие за кандидатстване по Програма INTERREG V-A Румъния
България 2014 – 2020 г. за – Модернизиране на публичните услуги
чрез обособяване на оборудван дигитализационен център и
внедряване на единна интегрирана система за управление на архива в
Община град Добрич.

2. Дава съгласие за участие със собствен финансов принос в размер на
2% от 700 000 евро – максималната стойност на бюджета на проекта
за Община град Добрич.

3. Дава съгласие за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на
проектните дейности до възстановяване от Управляващия орган.

4. Дава съгласие за предоставяне на помещение, а именно стол, находящ
се в сутерена на сградата на Община град Добрич за целите на
единният дигитализационен център и архив на Община град Добрич,
както и съгласие за извършване на ремонт и оборудване в него.

5. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващи, съгласно
закона, действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 36; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/23 февруари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 февруари 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно приемане на решение за създаване на
Обществен съвет за контрол при осъществяване на дейностите в
областта на социалните помощи и социалните услуги и изпълнение на
дейностите, предвидени в Стратегията за развитието на социалните
услуги в Община град Добрич за 2016 – 2020 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 5 – 23:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 35 от Закона за социално подпомагане, чл. 52
от Правилника за прилагане Закона за социално подпомагане:
 Създава Обществен съвет за  контрол при осъществяване на

дейностите в областта на социалните помощи и социалните  услуги
и изпълнение на дейностите, предвидени в Стратегията за
развитието на социалните услуги в Община град Добрич за 2016 -
2020 г., както следва:

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Емилия Баева – зам.-кмет «Хуманитарни
дейности»

2. СЕКРЕТАР: Красимира Кирова – гл. експерт в Дирекция
”Хуманитарни дейности”

ЧЛЕНОВЕ:
3. Магдалена Миткова – директор на  Дирекция ”Социално

подпомагане” Добрич
4. Каролина Динолова – гл.експерт „СП” в Дирекция

”Хуманитарни дейности”
5. Жанета Белчева - нач. отдел ”Посреднически услуги” в

Дирекция ”Бюро по труда”



6. Виолета Каменова – специалист по организационни дейности в
ОС на БЧК Добрич

7. Мария Методиева - Председател на Управителния съвет на
Фондация ”Св.Николай Чудотворец”

8. Албена Бонева – Председател на Управителния съвет на
Фондация «Ръка за помощ»

9. Георги Друмев - общински съветник
10. Боян Саркизов – общински съветник
11. Кина Драгнева – общински съветник

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 37; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 5/23 февруари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 февруари 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за дейността на Общински съвет за сътрудничество по
етнически и интеграционни въпроси за 2015 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 5 – 24:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,
приема Отчет за дейността на Общински съвет за сътрудничество по
етнически и интеграционни въпроси за 2015 г.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 33; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 5/23 февруари 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 5

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 23 февруари 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно даване на съгласие за кандидатстване по
Програма INTERREG V-A Румъния България с проект за изграждане на
интелигентна система за мониторинг и сигурност на Община град
Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 5 – 25:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.
23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация:

1. Дава съгласие за кандидатстване по Програма INTERREG V-A
Румъния България 2014 – 2020 г. с проект „Подобряване на
публичните услуги и сигурността на гражданите на Община
Добрич и Община Констанца.“

2. Дава съгласие за участие със собствен финансов принос в
размер на 2% от 450 000 евро – максималната стойност на
бюджета на проекта за Община град Добрич.

3. Дава съгласие за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение
на проектните дейности до възстановяването им от
Управляващия орган.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 36; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)


