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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 6/29 март 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 6

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2016 година

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно бюджетна прогноза за периода 2017 – 2019
г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни
дейности

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 6 – 1:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.
23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси,
приема  бюджетната прогноза  за местни  дейности, съгласно:

1. Приложение № 1 „Прогноза за периода 2017-2019 г. на
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности”;

2. Приложение № 2 „Прогноза за нов дълг и финансиране чрез
заеми на база действащи договори и намерения за поемане на
задължения по нови заеми за периода 2017-2019 г.”;

3. Приложение № 3 „Прогноза на разходите на начислена основа
за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за
заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за
заеми за периода 2017-2019 г.”.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"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 6/29 март 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 6

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2016 година

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската
програма за управление на отпадъците 2015 – 2020 година и
Актуализацията на Програмата за намаляване нивата на
замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените
норми за вредни вещества 2014 – 2017 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 6 – 2:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и
чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците и чл. 79, ал.
5 от Закона за опазване на околната среда, приема Отчета за
изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за
управление на отпадъците и Общинската програма за
намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и
достигане на установените норми за вредни вещества през 2015
година.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 38; "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 6/29 март 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 6

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2016 година

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане Отчет на Програмата за развитие на туризма в Община град
Добрич през 2015 година и приемане на Програма за развитие на
туризма в Община град Добрич през 2016 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 6 – 3:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА и във връзка с чл. 4, т. 5 от Правилника за организация на
работата на Консултативния съвет по въпросите на туризма на
територията на Община град Добрич, приема отчет за 2015 година,
съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от
ЗМСМА, чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма и във връзка с чл. 4, т. 1
от Правилника за организация на работата на Консултативния съвет
по въпросите на туризма на територията на Община град Добрич,
приема Програма за развитие на туризма на територията на Община
град Добрич за 2016 година, съгласно Приложение № 2 и резервира
финансов ресурс в Бюджет 2016 на Община град Добрич в размер
на 40 000 (четиридесет хиляди) лева.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 36; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 6/29 март 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 6

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2016 година

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Общинската програма за опазване на околната среда на
Община град Добрич  2016 - 2020 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 6 – 4:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и
ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
и чл. 79, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда:

1. Приема Общинската програма за опазване на околната среда
на Община град Добрич.

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич ежегодно да внася
пред Общински съвет отчет за изпълнение на Програмата.

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 6/29 март 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 6

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2016 година

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продажба на имоти (земеделски земи), общинска
собственост, по реда на Наредбата за насърчаване на инвестициите с
общинско значение в Община град Добрич и реда за издаване на
сертификат за инвестиция клас «В»

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 6 – 5:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8
от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската собственост
(ЗОС), решение на Общински съвет № 48-15/16.09.2015 г.,
чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за насърчаване на
инвестициите с общинско значение в Община град Добрич и
реда за издаване на сертификат за инвестиция клас „В“,
одобрява предложената цена, без ДДС и дава съгласие за
продажба на фирма  „България Тианшинонг Фийд Ко.” ООД,
притежаваща сертификат за инвестиция клас „В”, следните
имоти:

 Поземлен имот – земеделска земя (изоставена орна земя) с
идентификатор 72624.603.321 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Добрич, с площ 683.00 кв.м.,
актуван с АОС № 5185 от 02.06.2015 година и цена за
продажба 2 620.00 лева (Две хиляди шестстотин и двадесет
лева).

Данъчната оценка на имота е 145.60 лева (сто
четиридесет и пет лева и шестдесет стотинки).

 Поземлен имот – земеделска земя (изоставена орна земя) с
идентификатор 72624.603.322 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Добрич, с площ 4 146.00



кв.м., актуван с АОС № 5186 от 02.06.2015 година и цена за
продажба 16 270.00 лева (Шестнадесет хиляди двеста и
седемдесет лева).

Данъчната оценка на имота е 883.70 лева (осемстотин
осемдесет и три лева и седемдесет стотинки).

 Поземлен имот – земеделска земя (изоставена орна земя) с
идентификатор 72624.603.323 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Добрич, с площ 2 618.00
кв.м., актуван с АОС № 5187 от 02.06.2015 година и цена за
продажба 10 205.00 лева (Десет хиляди двеста и пет лева).

Данъчната оценка на имота е 558.00 лева (петстотин
петдесет и осем лева).

2. 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)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 6/29 март 2016 година
ПРОТОКОЛ

№ 6
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 29 март 2016 година

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно даване на съгласие за кандидатстване на
Община град Добрич с проект по Оперативна програма «Наука и
образование за интелигентен растеж» 2014 – 2020 г. (ОП «НОИР»)

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 6 – 6:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23
и ал. 2 от ЗМСМА, дава съгласие Община град Добрич да кандидатства
в партньорство с проект по Оперативна програма ,,Наука и
образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР),
Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално
приобщаване“, Инвестиционен приоритет: № 9ii Социално-
икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите.
Специфична цел 1 към ИП9ii: „Повишаване броя на успешно
интегрираните чрез образователната система деца и ученици от
маргинализираните общности, включително роми“, Процедура
ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ
МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА
ЗАКРИЛА.

2. Упълномощава Кмета на Община град Добрич да подпише
декларация и споразумение за партньорство с Национална Асоциация
за Защита на Потребителите с БУЛСТАТ 179883340 и Основно училище
„Йордан Йовков“ град Добрич и/или други.

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 6/29 март 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 6

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2016 година

ПО СЕДМА 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 XIII- зa “Озеленяване и спортна площадка“ в кв.1 на ЖК
„Балик- Йовково“- Север град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 6 – 7:

I. Общински  съвет  град  Добрич, на  основание  чл. 21, ал. 1, т.
11 и ал.2 от  ЗМСМА и чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 62 а, ал. 2 от  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 XIII- зa “Озеленяване и спортна
площадка“ в кв.1 на ЖК „Балик- Йовково“- Север град Добрич, както
следва:

 От  УПИ XIII - зa “Озеленяване и спортна площадка“ (3577
кв.м.) се обособяват два нови: УПИ XXVI- за „Хидрофорна
помпена станция и озеленяване“ (1182 кв.м.) и нов УПИ XXVII
за “Озеленяване и спортна площадка“ (2395 кв.м.).

 Новото застрояване с прилежащите му санитарно-хигиенни
площи е в ограничителни линии, съобразени със сервитута на
подземните кабели и нормативно определените разстояния до
спортните площадки, предвидени от действащия ПУП.



Изработеният ПУП-ПРЗ подлежи на обществено обсъждане,
проведено по реда на чл. 127, ал. 1 от ЗУТ.

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

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 6/29 март 2016 година
ПРОТОКОЛ

№ 6
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 29 март 2016 година

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ
72624.632.3 в землището на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 6 – 8:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от
ЗМСМА и чл.124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешава изработване на проект на
Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ
72624.632.3, в землището на град Добрич, за промяна предназначението на
земеделския имот в „за ПСД – Обект за съхраняване, поддържане и ремонт
на селскостопанска техника“, с ново, свободно застрояване с ограничителни
линии на 5,0 м. от границата към пътя и и на нормативно определените
отстояния от вътрешните граници, с устройствени показатели: Н до 15,0 м,
Плътност на застрояване до 70%, Кинт до 2,5 и Плътност на озеленяване
мин. 30% .

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 № 2/25.02.2016
г. решение № 8 на ОбЕСУТ.

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

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 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 6/29 март 2016 година
ПРОТОКОЛ

№ 6
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 29 март 2016 година

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план – План за застрояване  (ПУП-ПЗ) за ПИ
72624.440.766 в местността «Пратера», землище на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 6 – 9:

I. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от
ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешава изработване на проект за
Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ
72624.440.766 в местността „Пратера“, землище на град Добрич, за промяна
предназначението на земеделския имот в „за Жилищно строителство“ с ново,
свободно застрояване указано с ограничителни линии на застрояване на 5,0
м. от границата към пътя и на нормативно определените отстояния от
вътрешните граници, с устройствени показатели: Н до 10,0 м., 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 № 2/25.02.2016
г. решение № 7 на ОбЕСУТ.

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

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 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 6/29 март 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 6

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2016 година

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

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 6 – 10:

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 общински
нежилищен имот по бул. „25-ти септември” № 25, с площ 142.35
кв.м, находящ се на ІІ ниво, част от помещение  (бивш магазин),
с обща квадратура 275.39 кв.м. – на Сдружение с обществено-
полезна дейност „Бизнес център Добрич”, за срок от 5 (пет)
години.

2. 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)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 6/29 март 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 6

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2016 година

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване на
част от общински нежилищен имот – едноетажна масивна сграда по
бул. Трети март № 38, на Дружество „Военноинвалид” град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 6 – 11:

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 на Община град Добрич,  ч
дава съгласие да се предоставят за безвъзмездно ползване две
помещения в едноетажна масивна сграда с идентификатор
72624.621.1123.1 на бул. „Трети март” № 38, с площ 33.05 кв.м.
на сдружение „Съюз на военноинвалидите и
военнопострадалите”, с Булстат: 121485764, представлявано от
председателя Петър Стоянов Велчев, за срок от 5 (пет) години.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"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 6/29 март 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 6

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2016 година

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

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 6 – 12:

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 имот – частна общинска
собственост, представляващ помещения №№ 1, 3 и 4, с полезна площ
39,66 кв.м, разположени в клуб по ул. Отец Паисий 62 - с
идентификатор 72624.609.1811 – обект без траен градоустройствен
статут - на Дружеството за декоративни животни и птици „Златна
Добруджа”, с председател Николай Кирилов Минчев, за срок от 5 (пет)
години.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"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 6/29 март 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 6

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2016 година

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.622.4401
по КККР на град Добрич, находящ се по ул. Васил Левски № 44

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 6 – 13:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8
от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във
връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 53, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ, дава съгласие
да се прекрати съсобствеността между Община град Добрич и Атанас
Александров Панайотов в ПИ 72624.622.4401 по КККР на град Добрич,
УПИ Х - 4401, кв. 160, по действащия  кадастрален и ЗРП на ЦГЧ град
Добрич, находящ се на ул. ”Васил Левски” № 44, чрез продажба
частта на Общината от 24.00 кв.м. за сумата от 2 500.00 (Две хиляди и
петстотин) лева, или 104.17 лв/кв.м, без включен ДДС. Данъчната
оценка на частта на Общината е 831.60 (Осемстотин тридесет и един и
0.60) лева.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 6/29 март 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 6

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2016 година

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.614.7670
по КККР на град Добрич, находящ се по ул. Дунав № 22

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 6 – 14:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т.
8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост,
във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 53, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ, дава
съгласие да се прекрати съсобствеността между Община град
Добрич и Алихан Сезгин Али и Серхан Сезгин Девриш,
представляван от своя законен представител и родител Медиха
Вайдин Девриш в ПИ 72624.614.7670 по КККР на град Добрич, УПИ
VІ за ОО, кв. 561, по действащия  кадастрален и ЗРП на ЖК „Русия
1” град Добрич, находящ се на ул. Дунав № 22, чрез продажба
частта на Общината от 14.50 кв.м. за сумата от 1300.00 (Хиляда и
триста) лева, или 89.66 лв/кв.м, без включен ДДС. Данъчната
оценка на частта на Общината е 326.30 (Триста двадесет и шест и
0.30) лева.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 6/29 март 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 6

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2016 година

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.622.171
по КККР на град Добрич, находящ се по ул. Тимок № 2

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 6 – 15:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12
от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва
Програмата за управление и разпореждане с ПИ 72624.622.171 по
КККР на град Добрич; УПИ VІІІ-171, кв.115, по действащия  план на
ЦГЧ град Добрич, находящ се по ул. Тимок, № 2.

ІІ. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8
от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във
връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 53, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ, дава съгласие
за прекратяване на съсобственост между Община град Добрич и
„РОЯЛ” ЕООД ЕИК 834071147, представлявано и управлявано от Росен
Денков Баръмов в ПИ 72624.622.171 по КККР на град Добрич; УПИ
VІІІ-171, кв.115, по действащия  план на ЦГЧ град Добрич, чрез
продажба частта на Общината от 14.00 кв.м. за сумата от 1 400.00
(Хиляда и четиристотин) лева или 100.00 лв/кв.м, без включен ДДС.
Данъчната оценка на частта на Общината е 485.10 (Четиристотин
осемдесет и пет и 0.10) лева.

ІІІ. 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)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 6/29 март 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 6

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2016 година

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на част от имот – публична
общинска собственост, в Градски парк „Св. Георги” в град Добрич, за
разполагане на детски механизирани атракции

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 6 – 16:

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

 общинско място в поземлен имот (ПИ) с идентификатор
72624.621.201, в УПИ I, кв. № 1 по регулационен и
паркоустройствен план на Градски парк „Свети Георги” (в района
на детската площадка до комплекс „Изида”) в град Добрич, за
разполагане на ДМА (детски механизирани атракции),  с площ –
132.00 кв.м., с начална тръжна цена 620.40 лева месечно.

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
2.  Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно

закона, действия по изпълнението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 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 6/29 март 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 6

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2016 година

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на годишен доклад на Комисията за контрол по изпълнение
на сключените концесионни договори в Община град Добрич, в
изпълнение на чл. 110 от Правилника за прилагане на Закона за
концесиите

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 6 – 17:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 110 от Правилника за прилагане на Закона за
концесиите:

1. Приема годишния доклад относно осъществената
концесионна дейност през 2015 година в Община град
Добрич  (Приложение  № 1 ).

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

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 6/29 март 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 6

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2016 година

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Ред и условия за финансиране на граждански
инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град
Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 6 – 18:

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

1. Отменя Ред и условия за финансиране на граждански
инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община
град Добрич, приети с Решение № 44-16/30.05.2006 г. на
Общински съвет град Добрич

2. Приема Ред и условия за финансиране на граждански
инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община
град Добрич.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 36; "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 6/29 март 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 6

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2016 година

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно даване съгласие на   „ЦПЗ д-р Петър
Станчев” ЕООД, град Добрич, за теглене на банков кредит –
овърдрафт на стойност 60 000 (шестдесет хиляди) лева

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 6 – 19:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21,  ал. 1, т. 23 и
ал. 2 от ЗМСМА и чл. 11 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 “ЦПЗ д-р П. Станчев“ ЕООД град Добрич да
сключи договор за банков кредит – тип „овърдрафт“ с максимален
размер - 60 000 (шестдесет хиляди) лева, с цел покриване на
текущите задължения на дружеството.

2. Възлага на Управителя на “ЦПЗ д-р П. Станчев“ ЕООД град
Добрич да извърши необходимите правни и фактически действия,
произтичащи от сключването на договора за кредит, визирани в т. 1 от
настоящото решение.

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 6/29 март 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 6

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за разпореждане с актив на „Тролейбусен транспорт”
ЕООД, град Добрич, придружен с експертна оценка

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 6 – 20:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2
от ЗМСМА и чл. 15, ал. 1, т. 6 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:

1. Приема експертната оценка в размер на 169 180 лева на дворно
място с идентификатор 72624.614.7592,  с площ 2150 кв.м., ведно с
едноетажна масивна сграда с идентификатор 72624.614.7592.1, с площ 340
кв.м. (по скица 374 кв.м.) - на „Тролейбусен транспорт” ЕООД град Добрич.

2. Дава съгласие на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД град Добрич да
извърши продажба чрез търг с тайно наддаване, с начална тръжна цена в
размер на 169 180 лева, на дворно място с идентификатор 72624.614.7592,
с площ 2150 кв.м., ведно с едноетажна масивна сграда с идентификатор
72624.614.7592.1, с площ 340 кв.м. (по скица 374 кв.м.)

3. Задължава управителя на дружеството, с постъпилите средства
от търга, да погаси изцяло публичните задължения на дружеството.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 33; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 6.

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 6/29 март 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 6

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно определяне правомощията на
представителя на Община град Добрич в Общото събрание на
акционерите на «Център за бизнес и култура» АД, град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 6 – 21:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от
ЗМСМА, чл. 220, ал. 1, чл. 221 и чл. 226 от Търговския закон и чл. 26,
т.т. 8, 9 и 10 от Наредбата за упражняване на правата върху
общинската част от капитала на търговските дружества гражданските
дружества по Закона за задълженията и договорите и сдруженията по
Закона за юридическите лица с нестопанска цел:

1. Упълномощава представителя на Община град Добрич в
Общото събрание на акционерите  на “Център за бизнес и култура ” АД
град  Добрич, да гласува на свиканото заседание на 26.04.2016
година по следния начин:

 По т. 1 - приема Годишен доклад за дейността на дружеството
през 2015 г.

 По т. 2 - приема Доклад на дипломиран експерт-счетоводител
за резултатите от одиторската проверка за 2015 г.

 По т. 3 - приема годишния счетоводен отчет за 2015 г.
 По т. 4 - приема решение за разпределение на печалбата за

2015 г., като предлага минимум 50 % от печалбата на
дружеството да бъде отчислена за дивидент.

 По т. 5 освобождава от отговорност членовете на Съвета на
директорите за дейността им през 2015 г.

 По т. 6 - приема избор на експерт-счетоводител за 2016 г.



 По т. 7 - гласува за промяна в състава на Съвета на
директорите, в съответствие с Решение 4-28/28.01.2016 г. на
Общински съвет град Добрич и приема размера на месечното
им възнаграждение в размер на 1/4 от минималната работна
заплата за страната.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 34; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 6/29 март 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 6

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно промяна статута на  Професионална
гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов“ град
Добрич – от държавно - в общинско училище

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 6 – 22:

Общински съвет Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2
от ЗМСМА, във връзка с чл. 302, ал. 2, чл. 304, и §10 от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното
образование (ЗПУО):

1. Дава съгласие Професионална гимназия по ветеринарна
медицина „Проф.д-р Георги Павлов“ град Добрич да промени статута
си - от държавно в общинско училище, считано от 01.08.2016 г.

2. Дава съгласие имотите, предоставени на Професионална
гимназия по ветеринарна медицина „Проф.д-р Георги Павлов“ град
Добрич безвъзмездно да се придобият от Община град Добрич, като се
предоставят за ползване на Професионалната гимназия.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 6/29 март 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 6

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно промяна статута на Професионална
гимназия по аграрно стопанство град Добрич – от държавно – в
общинско училище

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 6 – 23:

Общински съвет Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2
от ЗМСМА, във връзка с чл. 302, ал. 2, чл. 304 и §10 от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното
образование (ЗПУО):

1. Дава съгласие Професионална гимназия по аграрно
стопанство град Добрич да промени статута си - от държавно в
общинско училище, считано от 01.08.2016 г.

2.Дава съгласие имотите, предоставени на Професионална
гимназия по аграрно стопанство, безвъзмездно да се придобият от
Община град Добрич, като се предоставят за ползване на
Професионалната гимназия.

3. Възлага на Кмета на Община 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)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 6/29 март 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 6

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с
изявени дарби през 2016 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 6 – 24:

1. Общински съвет Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и
ал. 2 от ЗМСМА и чл. 12, ал.ал. 2 и 4 от Наредбата за условията и реда
за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с
Постановление № 298 на Министерски съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр.
111 от 2003 г., последно изм. и доп. ДВ бр. 36 от 2014 г.), приема
Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби
през 2016 година.

2. Средствата, необходими за финансиране на мерките по
Общинската програма в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, се
осигуряват от бюджета на Община град Добрич за 2016 година.

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 6/29 март 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 6

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 29 март 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Годишен отчет за дейността на Общински съвет по
наркотични вещества и Превантивно – информационен център за 2015
година и План за действие – 2016 година за изпълнение на
Общинската стратегия на ОбСНВ град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 6 – 25:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23  и
ал. 2 от ЗМСМА, приема Отчет за дейността на Общински съвет
по наркотични вещества и Превантивно-информационен център
по наркотични вещества град Добрич за 2015 година.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и
ал. 2 от ЗМСМА, приема План за действие - 2016 г. за
изпълнение на Общинската стратегия за превенция на
наркомании от Общински съвет по наркотични вещества град
Добрич.

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)


