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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 9/28 юни 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 9

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

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Избор на председател и зам.-председател на ПК “Регионално развитие,
международно сътрудничество, европейски програми и проекти”

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 9 – 1:

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

1. Избира за председател на ПК „Регионално развитие,
международно сътрудничество, европейски програми и
проекти”

НАДЕЖДА ПЕТКОВА

2. Избира за зам.-председател на ПК „Регионално
развитие, международно сътрудничество, европейски
програми и проекти”

МИХАЕЛ ИГНАТОВ

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 30; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 7.

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 9/28 юни 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 9

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

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно обявяване на 25-ти септември 2016 година
за празничен и неприсъствен  на територията на Община град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 9 – 2:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА, обявява еднократно 25 септември 2016 г. (неделя) за
празничен и неприсъствен на територията на Община град Добрич.

ІІ. 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 9/28 юни 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 9

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

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за изменение и допълнение на Решение № 8-18 от
25.05.2016 година на Общински съвет град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 9 – 3:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и
т. 23 и ал. 2 и чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА приема следните изменения и
допълнения в свое Решение № 8-18/25.05.2016 г.:

1. Текстът на т. 1 се изменя по следния начин:
„1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т.

18 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, дава съгласие за промяна на
наименованията на целодневните детски градини на територията на
Община град Добрич, съгласно Приложение № 1, след влизане в сила
на Закона за предучилищното и училищното образование“.

2. В т. 2 след думата „действия“ се добавят думите “след влизане
в сила на Закона за предучилищното и училищното образование“.

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)



Приложение №1

Досегашно наименование на
детската градина

Наименование на
детската градина съгл.

ЗПУО
Официален адрес

Целодневна детска градина
№ 7 "Пролет"

Детска градина № 7
"Пролет" ЖК "Добротица" № 16

Целодневна детска градина
№ 8 "Бодра смяна"

Детска градина № 8
"Бодра смяна" ул. "Ген. Колев" № 13

Целодневна детска градина
№ 9 "Пчеличка"

Детска градина № 9
"Пчеличка" ул."Хр. Смирненски" № 5

Целодневна детска градина
№ 10 "Слънчице"

Детска градина № 10
"Слънчице" ул. "Д.Попов" № 1

Целодневна детска градина
№ 11 "Дъга"

Детска градина № 11
"Дъга" ул."Богдан" № 2

Целодневна детска градина
№ 12 "Щурче"

Детска градина № 12
"Щурче" ул."Вардар" № 67

Целодневна детска градина
№ 17 "Първи юни"

Детска градина № 17
"Първи юни" ул. "Дуранкулак" № 9

Целодневна детска градина
№ 18 "Дора Габе"

Детска градина № 18
"Дора Габе" ЖК "Дружба",   № 44

Целодневна детска градина
№ 20 "Радост"

Детска градина № 20
"Радост" ул. "Хр. Ботев"    № 54

Целодневна детска градина
№ 23 "Звездица"

Детска градина № 23
"Звездица" ул. "В. Търново" № 2

Целодневна детска градина
№ 24 "Приказен свят"

Детска градина № 24
"Приказен свят" ул. "Дунав" № 16

Целодневна детска градина
№ 25 "Весела"

Детска градина № 25
"Весела" ЖК "Дружба" 3, № 54

Целодневна детска градина
№ 26 "Звънче"

Детска градина № 26
"Звънче"

ул. "Опълченец  Д.
Ковачев" № 2

Целодневна детска градина
№ 27 "Славейче"

Детска градина № 27
"Славейче" ул. "Войнишка" № 25

Целодневна детска градина
№ 29 "Любимка"

Детска градина № 29
"Любимка" ул. "Теменуга", до бл. 24

Целодневна детска градина
№ 32 "Зорница"

Детска градина № 32
"Зорница" ЖК "Строител", до бл. 62

Целодневна детска градина
№ 33, кв. Рилци

Детска градина № 33,
кв. Рилци кв. Рилци



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 9/28 юни 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 9

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

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане изменения на Приложение А и Б в Правилник за дейността
на Общинско предприятие «Спортни имоти» и одобряване на общата
численост и структура» на ОП «Спортни имоти» на територията на
Община град Добрич

С 4 гласа „ЗА”, 18 „ПРОТИВ” и 15 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”,
докладната записка НЕ БЕ ПРИЕТА.

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 9/28 юни 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 9

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

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане изменение на Правилника за дейността на ОП „Обреден
дом” в частта Приложение А и Приложение Б, определящи
организационно – управленската структура и числеността на
персонала

Докладната записка бе оттеглена от вносителя.

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 9/28 юни 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 9

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

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план – План за застрояване  (ПУП-ПЗ) за ПИ
72624.603.328 и ПИ 72624.603.340 в землището на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 9 – 6:

(Със заповед № Ад-04-9 от 08.07.2016 г. на Областен управител
– върнато за ново обсъждане, с указания за неговата отмяна)

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11
от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешава изготвянето на
изменение  на Подробен устройствен план – План за застрояване
(ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.603.331 върху поземлени имоти 72624.603.328
и 72624.603.340 за промяна предназначението им от земеделски в „за
Фуражен завод, силозно стопанство и обслужващи сгради“ с ново, (Н
до 35,0 м), свободно застрояване с ограничителни линии на 5,0 м. от
границата към пътя и на нормативно определените отстояния от
вътрешните граници - 4,0 м., с устройствени показатели: Плътност на
застрояване до 80%, Кинт до 2,5 и Плътност на озеленяване мин.
20%.

Да се представят:  становища от „Енерго – Про Мрежи“ АД клон
Добрич, „В и К“ ЕООД град Добрич, РИОСВ – Варна и РЗИ град Добрич,
при внасянето на ПУП-ПЗ за процедиране и одобряване, съгласно
протокол № 6/12.05.2016 г. на решение № 14 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 9/28 юни 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 9

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

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на
Подробен устройствен план – План за застрояване  (ПУП-ПЗ) за ПИ
72624.433.27 в землището на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 9 – 7:

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
Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ
72624.433.27 в землището на град Добрич,  за промяна
предназначението на общинския земеделски имот  в „за Гробищен
парк“.

Да се представи становище от РИОСВ – Варна, при внасянето на
ПУП-ПЗ за процедиране и одобряване, съгласно протокол №
7/09.06.2016 г. решение № 4 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 9/28 юни 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 9

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

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно одобряване 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, ІІІ и УПИ
VІІ „ОДО” в кв. 1121 на ЖК „Север 1” град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 9 – 8:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11
от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, одобрява 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, III и УПИ
VII „ОДО“ в кв. 1121 на ЖК „Север 1“ град Добрич, както следва:

С изменението се променят контурите на квартали 1104 и 1121,
за да попадне трасето на ул. „Иван Рилски“ по съществуващия сега
мост над река Добричка. В квартал 1104 УПИ II и УПИ IV - за
озеленяване, както и УПИ III за водни площи, се продължават до
съществуващия мост. От УПИ V за ОДО, УПИ VII-1352 и УПИ VIII-1353
се образуват нов УПИ XXVI за ОДО, с площ от 1461 кв.м. а УПИ VI- за
озеленяване, с площ 79 кв.м, се преобразува в нов УПИ XXVII-за
озеленяване, със същата площ. В квартал 1121 УПИ за озеленяване и
водни площи намаляват площите си, за сметка на съществуващия мост
и новата улична регулация.

Застрояването в новия УПИ XXVI - за ОДО, запазва параметрите
на застрояване в стария УПИ V за ОДО, а в останалите засегнати УПИ
застрояването не се променя.

Правно основание за допускане на изменението са чл. 134, ал. 2,
т. 4 - явна фактическа грешка, имаща значение за предвижданията му



и чл. 134, ал. 2, т. 6 - съгласие на всички пряко заинтересувани
собственици.

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 9/28 юни 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 9

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 юни 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
72624.905.372 в местността Гаази баба в землището на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 9 – 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 на
Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за
промяна предназначението на земеделския ПИ 72624.905.372 в
местността Гаази баба в землището на гр. Добрич в „за Жилищно
строителство“, с ново, (Н до 10,0 м), свободно застрояване с
ограничителни линии на 5,0 м. от границата към пътя и и на
нормативно определените отстояния от вътрешните граници, с
устройствени показатели: Плътност на застрояване до 50%, Кинт до
1,2 и Плътност на озеленяване мин. 40%.

Да се представят  становища от: „Енерго – Про Мрежи“ АД клон
Добрич, „В и К“ ЕООД град Добрич, РИОСВ – Варна, РЗИ град Добрич,
при внасянето на ПУП-ПЗ за процедиране и одобряване, съгласно
протокол № 6/12.05.2016 г. решение № 11 на ОбЕСУТ.

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



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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 9/28 юни 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 9

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

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план – План за застрояване  (ПУП-ПЗ) за ПИ
72624.902.191 в местността Гаази баба в землището на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 9 – 10:

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
Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ
72624.902.191 в местността Гаази баба в землището на град Добрич,
за промяна предназначението на земеделския имот в „за Стопанска
постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар“ с
ново, ниско (Н до 10,0 м), свободно застрояване с ограничителни
линии на 5,0 м. от границата към пътя и на нормативно определените
отстояния от вътрешните граници, с устройствени показатели:
Плътност на застрояване до 70%, Кинт до 2,5 и Плътност на
озеленяване мин. 20% .

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 № 6/12.05.2016 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" - 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 9/28 юни 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 9

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

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план – План за застрояване  (ПУП-ПЗ) за ПИ
72624.904.281 в местността Гаази баба в землището на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 9 – 11:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11
от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешава изработване на
Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ
72624.904.281 в местността Гаази баба, в землището на град Добрич,
за промяна предназначението на земеделския имот в „за Жилищно
строителство“  с ново, ниско (Н до 10,0 м), свободно застрояване с
ограничителни линии на 5,0 м. от границата към пътя и на нормативно
определените отстояния от вътрешните граници, с устройствени
показатели: Плътност на застрояване до 50%, Кинт до 1,2 и Плътност
на озеленяване мин. 40%.

Да се представят становища от: „Енерго – Про Мрежи“ АД клон
Добрич, „В и К“ ЕООД град Добрич,  РИОСВ – Варна, РЗИ град Добрич,
при внасянето на ПУП-ПЗ за процедиране и одобряване, съгласно
протокол № 6/12.05.2016 г. решение №9 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 9/28 юни 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 9

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 юни 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
72624.906.447 в местността Гаази баба в землището на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 9 – 12:

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
Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ
72624.906.447 в местността „Гаази баба“ в землището на град Добрич,
за промяна предназначението на земеделския имот в „за Жилищно
застрояване“, с ново, (Н до 10,0 м), свободно застрояване с
ограничителни линии на 5,0 м. от границата към пътя и на нормативно
определените отстояния от вътрешните граници, с устройствени
показатели: Плътност на застрояване до 50%, Кинт до 1,2 и Плътност
на озеленяване мин. 40%.

Да се представят становища от: „Енерго – Про Мрежи“ АД клон
Добрич, „В и К“ ЕООД град Добрич, РИОСВ – Варна при внасянето на
ПУП-ПЗ за процедиране и одобряване, съгласно протокол №
7/09.06.2016 г. решение №6 на ОбЕСУТ.

Проектът да се представи в един оригинал на хартиен носител и
в цифров вид върху технически носител и копие 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)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 9/28 юни 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 9

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

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за
Подробен устройствен план – План за застрояване  (ПУП-ПЗ) за ПИ
72624.905.677 в местността Гаази баба в землището на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 9 – 13:

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 на застрояване (ПУП-ПЗ) за
промяна предназначението на земеделския ПИ 72624.905.677 в
местността Гаази баба в землището на град Добрич в „за Жилищно
строителство“, с ново, (Н до 10,0 м), свободно застрояване с
ограничителни линии на 5,0 м. от границата към пътя и и на
нормативно определените отстояния от вътрешните граници, с
устройствени показатели: Плътност на застрояване до 50%, Кинт до
1,2 и Плътност на озеленяване мин. 40%.

Да се представят  становища от „Енерго – Про Мрежи“ АД клон
Добрич, „В и К“ ЕООД град Добрич, РИОСВ – Варна, РЗИ град Добрич,
при внасянето на ПУП-ПЗ за процедиране и одобряване, съгласно
протокол № 6/12.05.2016 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" - 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 9/28 юни 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 9

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

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно прекратяване чрез ликвидация на
„Комуналефект” ЕООД град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 9 – 14:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал.
2 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2, чл. 154,ал.1,т.2, чл.156, ал.1 и глава ХVІІ
“Ликвидация”от Търговския закон, чл.4, ал.1, чл.9 и чл.15, ал.1, т.1 от
Наредбата за упражняване 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. Прекратява “Комуналефект” ЕООД град Добрич и открива
производство по ликвидация.

2. Определя срок за ликвидация на “Комуналефект” ЕООД – 6
(шест) месеца, считано от деня, в който поканата до
кредиторите е обявена в Търговския регистър.

3. Избира за ликвидатор на “Комуналефект” ЕООД Борислав Савов
Борисов и определя месечното му възнаграждение в размер на
420,00 (четиристотин и двадесет) лева.

4. Освобождава управителя на „Комуналефект“ ЕООД град Добрич
и упълномощава Кмета на Община град Добрич да прекрати
договора му за възлагане на управлението, считано от датата на
влизане в сила на настоящото решение.



5. Отпочване процедура по създаване на общинско предприятие
„Комуналефект” – до 60 дни след влизане в сила на настоящото
решение.

6. Възлага на Кмета последващите, съгласно закона, действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 23; "ПРОТИВ" - 1; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 13.

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 9/28 юни 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 9

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

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за актуализиране списъка за продажба на общински
жилищни имоти – апартаменти

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 9 – 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
(ЗОС), допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост в част ІІ. Обхват и структура на Програмата,
т. 2.3. Продажба на общински имоти и вещи, подточка 2.3.3.
Продажба на жилищни имоти, със следните апартаменти:

- ап.5 в ЖК Балик, бл.7, вх.Г, ет.2;
- ап.10 по ул. Опълч.Д.Ковачев, бл. 23, вх.А, ет.5;
- ап.1 в ЖК Строител бл.64, вх.А, ет.1;
- ап.2 в ЖК Христо Ботев, бл.4, вх.Г, ет.1;
- ап.4 в ЖК Христо Ботев, бл.8, вх.В, ет.2;
- ап.13 по ул. Отец Паисий, бл.13, вх.Д, ет.5;
- ап.34 по ул. Добричка епопея, бл.10, вх.Б ет.7;
- ап.17 в ЖК Балик, бл.9, вх.Г, ет.6;
- ап.85 по бул. Русия, бл.55, ет.15;
- ап.1 в ЖК Строител бл.62, вх.В ет.1;
- ап.3 в ЖК Строител бл.66, вх.В ет.2;
- ап.3 в ЖК Балик, бл.53, вх.А, ет.1;
- ап.8 по ул.Боряна, бл.4, вх.А, ет.3;
- ап.20 в ЖК Балик, бл.51, вх.Б, ет.5;
- ап.5 в ЖК Балик, бл.39, вх.А, ет.3;



- ап.68 по бул. Русия, бл.59, ет.10;
- ап.22 в ЖК Балик, бл.31, вх.В, ет.8;
- ап.6 в ЖК Строител бл.62, вх.Б, ет.3;
- ап.11 в ЖК Христо Ботев, бл.6, вх.Д, ет.4;
- ап.13 в ЖК  Иглика, № 5, вх.Б, ет.5.

ІІ. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т.
23 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинска собственост
(ЗОС), допълва списъка за продажба на жилищни имоти от
Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2016 година, с 20 броя апартаменти, описани в
приложението.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич 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)



Приложение

С  П  И  С  Ъ  К
на жилища за продажба, съгласно чл.42, ал.1, т.2 от ЗОС

№ Адрес Вид жилище

1 ЖК Балик, 7 - Г – 2 - 5 едностаен

2 ул. Опълч.Д.Ковачев, 23 – А – 5 - 10 тристаен

3 ЖК Строител, 64 - А – 1 - 1 двустаен

4 ЖК Христо Ботев, 4 – Г – 1 - 2 двустаен

5 ЖК Христо Ботев, 8 – В – 2 - 4 тристаен

6 ул. Отец Паисий, 13 – Д – 5 - 13 едностаен

7 ул. Добричка епопея, 10 - Б – 7 - 34 двустаен

8 ЖК Балик, 9 - Г – 6 - 17 тристаен

9 бул. Русия, 55 – 15 - 85 тристаен

10 ЖК Строител, 62 - В – 1 - 1 четиристаен

11 ЖК Строител, 66 - В – 2 - 3 четиристаен

12 ЖК Балик, 53 - А – 1 - 3 тристаен

13 ул. Боряна, 4 - А – 3 - 8 двустаен

14 ЖК Балик, 51 - Б – 5 - 20 едностаен

15 ЖК Балик, 39 - А – 3 - 5 тристаен

16 бул. Русия, 59 – 10 - 68 двустаен

17 ЖК Балик, 31 - В – 8 - 22 двустаен

18 ЖК Строител, 62 - Б – 3 - 6 тристаен

19 ЖК Христо Ботев, 6 – Д – 4 - 11 едностаен

20 ЖК Иглика, 5 – Б – 5 - 13 двустаен



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 9/28 юни 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 9

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

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно даване съгласие на „Автобусен транспорт”
ЕООД град Добрич за закупуване чрез лизинг на един брой нов
микробус

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 9 – 16:

Общински съвет гр. Добрич, на основание чл. 21,  ал. 1, т. 8 и
ал.2 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 1, т. 15 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
закупи чрез лизинг 1 (един) брой  нов автобус на стойност до 65  хил.
лева, без ДДС.

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич и Управителя на
„Автобусен транспорт“ ЕООД град Добрич последващите, съгласно
закона, действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 32; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 3.

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 9/28 юни 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 9

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

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно актуализация на Правилника за
устройството и дейността на Регионален исторически музей – Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 9 – 17:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и
ал. 2 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за културното
наследство, актуализира Правилника за устройството и дейността на
Регионален исторически музей – Добрич.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 9/28 юни 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 9

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

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно приемане на решение на Общински съвет
град Добрич за гарантиране устойчивост на образователните
институции, в проект «Реконструкция и обновяване на
образователната инфраструктура в Добрич», включен в
Инвестиционната програма на Община град Добрич по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ «Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие»,
Приоритетна ос 1: «Устойчиво и интегрирано градско развитие» по
Оперативна програма «Региони в растеж» 2014 г. – 2020 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 9 – 18:

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

1. Гарантира, че за предложения проект е осигурена неговата
устойчивост и че съответните образователни институции, които
са обект на финансиране по проекта, няма да бъдат закрити за
период, не по-малък от 5 години от крайното плащане към
бенефициента.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 31; "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 9/28 юни 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 9

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

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда
на Закона за общинската собственост (ЗОС)

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 9 – 19:

1. Общински съвет град Добрич, на  основание  чл. 21, ал. 1, т.
12  от  ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за общинската собственост,
допълва  Програмата за управление и разпореждане с имотите
общинска собственост в част ІІ. Обхват и структура на Програмата, т.
2.3. Продажба на общински имоти и вещи, подточка 2.3.1. Продажба
на урегулирани поземлени имоти, със следните имоти:

- УПИ I-660 в кв.960 по Кадастрален и ЗРП на ж.к.”Рилци” на
град Добрич, представляващ поземлен имот 72624.602.660 по КККР на
град Добрич;

- УПИ III-662 в кв.960 по Кадастрален и ЗРП на ж.к.”Рилци” на
град Добрич, представляващ поземлен имот 72624.602.662 по КККР
на град Добрич;

- УПИ IV-1084 в кв.960 по Кадастрален и ЗРП на ж.к.”Рилци”
на град Добрич, представляващ поземлен имот 72624.602.1084 по
КККР на град Добрич;

- УПИ XXIII-1085 в кв.960 по Кадастрален и ЗРП на
ж.к.”Рилци” на град Добрич, представляващ поземлен имот
72624.602.1085 по КККР на град Добрич;

- УПИ XXIV-1086 в кв.960 по Кадастрален и ЗРП на ж.к.”Рилци”
на град Добрич, представляващ поземлен имот 72624.602.1086 по
КККР на град Добрич;

- УПИ XXV-1087 в кв.960 по Кадастрален и ЗРП на ж.к.”Рилци”
на град Добрич, представляващ поземлен имот 72624.602.1087 по
КККР на град Добрич;

- УПИ XXVI-664 в кв.960 по Кадастрален и ЗРП на ж.к.”Рилци”
на град Добрич, представляващ поземлен имот 72624.602.664 по
КККР на град Добрич.

2. Общински съвет град Добрич, на  основание  чл. 21, ал. 1, т. 8
от  ЗМСМА,  чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и



чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, дава  съгласие  за продажба
чрез  публичен търг  с  тайно наддаване и одобрява предложените
начални тръжни цени на имоти:

- поземлен имот 72624.602.660 по КККР на град Добрич,
представляващ УПИ I-660 в кв.960 по Кадастрален и ЗРП на ЖК
”Рилци” на град Добрич, приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на
Общински съвет град Добрич, находящ се на ул. Сирма войвода №49,
кв.”Рилци”, отреден за жилищно строителство с площ 645.00 кв.м.,
актуван с АОС № 4752 от 08.02.2012г. и начална тръжна цена 29
358.00  (двадесет и девет хиляди триста петдесет и осем) лева, без
включен ДДС.

Данъчната оценка на имота е 6 486.80 (шест хиляди
четиристотин осемдесет и шест и 0.80) лева.

- поземлен имот 72624.602.661 по КККР на град Добрич,
представляващ УПИ II-661, 663 в кв.960 по Кадастрален и ЗРП на
ж.к.”Рилци” на град Добрич, приет с Решение №14-6/26.05.2004г. на
Общински съвет град Добрич, находящ се на ул. Сирма войвода №47а,
кв.”Рилци”, отреден за жилищно строителство с площ 871.00 кв.м,
актуван с АОС № 4751 от 02.02.2012 г. и начална тръжна цена 39
645.00  (тридесет и девет хиляди шестстотин четиридесет и пет) лева,
без включен ДДС.

Данъчната оценка на имота е 8 759.60 (осем хиляди седемстотин
петдесет и девет и 0.60) лева.

- поземлен имот 72624.602.662 по КККР на град Добрич,
представляващ УПИ III-662 в кв.960 по Кадастрален и ЗРП на
ж.к.”Рилци” на град Добрич, приет с Решение №14-6/26.05.2004г. на
Общински съвет град Добрич, находящ се на ул. Сирма войвода №47,
кв.”Рилци”, отреден за жилищно строителство с площ 857.00 кв.м,
актуван с АОС № 4753 от 08.02.2012 г. и начална тръжна цена 39
007.00  (тридесет и девет хиляди и седем) лева, без включен ДДС.

Данъчната оценка на имота е 8 618.80 (осем хиляди шестстотин
и осемнадесет и 0.80) лева.

- поземлен имот 72624.602.1084 по КККР на град Добрич,
представляващ УПИ IV-1084 в кв.960 по Кадастрален и ЗРП на ЖК
”Рилци” на град Добрич, приет с Решение №14-6/26.05.2004 г. на
Общински съвет град Добрич, находящ се на ул. Сирма войвода №45,
отреден за жилищно строителство с площ 555.00 кв.м, актуван с
№4754 от 08.02.2012 г. и начална тръжна цена 25 262.00  (двадесет и
пет хиляди двеста шестдесет и два) лева, без включен ДДС.

Данъчната оценка на имота е 5 581.60 (пет хиляди петстотин
осемдесет и един и 0.60) лева.

- поземлен имот 72624.602.1085 по КККР на град Добрич,
представляващ УПИ XXIII-1085 в кв.960 по Кадастрален и ЗРП на ЖК
„Рилци” на град Добрич, приет с Решение №14-6/26.05.2004г. на
Общински съвет град Добрич, находящ се в кв. ”Рилци”, отреден за
жилищно строителство с площ 408.00 кв.м., актуван с АОС №4755 от



08.02.2012 г. и начална тръжна цена 18 571.00  (осемнадесет хиляди
петстотин седемдесет и един) лева, без включен ДДС.

Данъчната оценка на имота е 4 103.30 (четири хиляди сто и три
и 0.30) лева.

- поземлен имот 72624.602.1086 по КККР на град Добрич,
представляващ УПИ XXIV-1086 в кв.960 по Кадастрален и ЗРП на ЖК
”Рилци” на град Добрич, приет с Решение №14-6/26.05.2004г. на
Общински съвет град Добрич, находящ се в кв. ”Рилци”, отреден за
жилищно строителство с площ 536.00 кв.м., актуван с АОС №4756 от
08.02.2012 г. и начална тръжна цена 24 397.00  (двадесет и четири
хиляди триста деветдесет и седем) лева, без включен ДДС.

Данъчната оценка на имота е 5 390.60 (пет хиляди триста и
деветдесет и 0.60) лева.

- поземлен имот 72624.602.1087 по КККР на град Добрич,
представляващ УПИ XXV-1087 в кв.960 по Кадастрален и ЗРП на ЖК
„Рилци” на град Добрич, приет с Решение №14-6/26.05.2004г. на
Общински съвет град Добрич, находящ се в кв.”Рилци”, отреден за
жилищно строителство с площ 458.00 кв.м., актуван с АОС №4757 от
08.02.2012 г. и начална тръжна цена 20 847.00  (двадесет хиляди
осемстотин четиридесет и седем) лева, без включен ДДС.

Данъчната оценка на имота е 4 606.10 (четири хиляди
шестстотин и шест и 0.10) лева.

- поземлен имот 72624.602.664 по КККР на град Добрич,
представляващ УПИ XXVI-664 в кв.960 по Кадастрален и ЗРП на ЖК
”Рилци” на град Добрич, приет с Решение №14-6/26.05.2004г. на
Общински съвет град Добрич, находящ се на ул.Сирма войвода №49а,
отреден за жилищно строителство с площ 268.00 кв.м,  актуван с АОС
№4758 от 08.02.2012 г. и начална тръжна цена 12 200.00  (дванадесет
хиляди и двеста) лева, без включен ДДС.

Данъчната оценка на имота е 2 695.30 (две хиляди шестстотин
деветдесет и пет  0.30) лева.

3. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в
лева.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 27; "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 9/28 юни 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 9

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

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

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 9 – 20:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и
т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 4 и чл. 147, ал. 2 от ТЗ; чл. 15, ал. 1,
т. 3 от Наредбата за упражняване правата върху общинската част от
капитала на търговските дружества, гражданските дружества по
Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, намалява резервния капитал на
„Жилфонд-инвест” ЕООД град Добрич, като бъдат отписани по
балансова стойност следните жилищни имоти, апартаменти:

- ап.23 по ул.Дунав, бл.22, вх.Г, ет.8;
- ап. 27 в ЖК Балик, бл.7, вх.Б, ет.7;
- ап.33 по ул.Кирил и Методий, №3, ЖБ Мир 1,ет.7
- ап. 13 в ЖК Балик, бл.17, вх.В, ет.4;
- ап. 15 в ЖК Балик, бл.24, вх.А, ет.7;
- ап.19 в ЖК Дружба, бл.20, вх.А, ет.7;
- ап. 11 в ЖК Строител, бл.69, вх.В, ет.4;
ІІ. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8

от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската собственост
(ЗОС) и чл. 39, ал. 1, т. 3 от нарeдбата за реда и условията за
установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и
разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд, дава съгласие
за продажба на следните общински жилищни имоти, апартаменти:

- Апартамент № 23 със застроена площ 45.29 (Четиридесет и пет
цяло и двадесет и девет стотни), представляващ самостоятелен обект
в сграда с идентификатор ПИ 72624.614.2804.1.158/седем, две, шест,
две, четири, точка, шест, едно, четири, точка, две, осем, нула,
четири,точка, едно, точка, едно, пет, осем/,по КККР на гр.Добрич,
находящ се по ул.Дунав, бл.22, вх.Г, ет.8, ведно с избено помещение
№ 21 с площ 2.42 кв.м. на Ненка Стоянова Георгиева за сумата от 22
705.00 (Двадесет и две хиляди седемстотин и пет) лева, без включен
ДДС. Данъчната оценка на имота е 10 227.70 (Десет хиляди двеста
двадесет и седем и 0.70) лева.



- Апартамент № 27 със застроена площ 68.67 (Шестдесет и осем
цяло и шестдесет и седем стотни), представляващ самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 72624.619.481.10.59
(седем,две,шест,две,четири,точка,шест,едно,девет,точка, четири, осем
едно, точка, едно, нула, точка, пет, девет) по КККР на град Добрич,
находящ се в ЖК «Балик», бл.7, вх.Б, ет.7, ведно с избено помещение
№ 31 с площ 3.63 кв.м. на Магдалена Георгиева Николова за сумата от
31 690.00 (Тридесет и една хиляди шестстотин и деветдесет) лева, без
включен ДДС. Данъчната оценка на имота е 11 844.60 (Единадесет
хиляди осемстотин четиридесет и четири и 0.60) лева.

- Апартамент № 33 със застроена площ 47.39 (Четиридесет и
седем цяло и тридесет и девет стотни), представляващ самостоятелен
обект в сграда с идентификатор ПИ 72624.623.7819.1.33 (седем, две,
шест, две, четири, точка, шест, две, три, точка,
седем,осем,едно,девет, точка,едно,точка,три,три), по КККР на
гр.Добрич, находящ се по ул. Кирил и Методий №3, ЖБ Мир 1,ет.7,
ведно с избено помещение № 29 с площ 4.45 кв.м. на Александър
Великов Александров за сумата от 32 620.00 (Тридесет и две хиляди
шестстотин и двадесет) лева, без включен ДДС. Данъчната оценка на
имота е 21 069.50 (Двадесет и една хиляда шестдесет и девет и 0.50)
лева.

- Апартамент № 13 със застроена площ 46.58 (Четиридесет и
шест цяло и петдесет и осем стотни), представляващ самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 72624.619.563.1.77
(седем,две,шест,две,четири,точка,шест,едно,девет,точка,пет,шест,три,
точка,едно,точка, седем, седеем) по КККР на град Добрич, находящ се
в ЖК Балик, бл.17, вх.В, ет.4, ведно с избено помещение № 13 с площ
3.64 кв.м. на Айсел Ибрям Абил за сумата от 21 530.00 (Двадесет и
една хиляди петстотин и тридесет) лева, без включен ДДС. Данъчната
оценка на имота е 8 412.00 (Осем хиляди четиристотин и дванадесет)
лева.

- Апартамент № 15 със застроена площ 69.82 (Шестдесет и
девет цяло и осемдесет и две стотни), представляващ самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 72624.619.211.1.15
(седем,две,шест,две,четири,точка,шест,едно,девет,точка,две,едно,едн
о,точка,едно,точка, едно, пет) по КККР на град Добрич, находящ се в
ЖК Балик, бл.24, вх.А, ет.6, ведно с избено помещение № 15 с площ
4.66 кв.м. на Иван Стоянов Петров за сумата от 32 630.00/Тридесет и
две хиляди шестстотин и тридесет/лева, без включен ДДС. Данъчната
оценка на имота е 12 271.90 (Дванадесет хиляди двеста седемдесет и
един и 0.90) лева.

- Апартамент № 19 със застроена площ 61.67 (Шестдесет и едно
цяло и шестдесет и седем стотни), представляващ самостоятелен обект
в сграда с идентификатор ПИ 72624.620.1.12.109 (седем, две, шест,
две, четири, точка, шест, две,нула, точка, едно, точка,едно, две,
точка, едно, нула, девет), по КККР на град Добрич, находящ се в ЖК
Дружба, бл.20, вх А, ет.7, ведно с избено помещение № 10 с площ
2.53 кв.м. на Димитър Енчев Желев за сумата от 29 110.00 (Двадесет и



девет хиляди сто и десет) лева, без включен ДДС. Данъчната оценка
на имота е 10 363.90 (Десет хиляди триста шестдесет и три и 0.90)
лева.

- Апартамент № 11 със застроена площ 59.14 (Петдесет и девет
цяло и четиринадесет  стотни), представляващ самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 72624.612.69.1.33
(седем,две,шест,две,четири,точка,шест,едно,две,точка, шест, девет,
точка, едно, точка, три, три) по КККР на град Добрич, находящ се в
ЖК Строител, бл.69, вх.В, ет.4, ведно с избено помещение № 11 с
площ 7.00 кв.м. на Донка Андонова Гочева за сумата от 27 810.00
(Двадесет и седем хиляди осемстотин и десет) лева, без включен ДДС.
Данъчната оценка на имота е 11 523.00 (Единадесет хиляди петстотин
двадесет и три) лева.

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

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 32; "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 9/28 юни 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 9

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

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продажба на жилищен имот, частна общинска
собственост – апартамент по ул. Славянска № 15, вх. А, ет. 1, ап. 1 по
реда на Закона за общинската собственост (ЗОС)

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 9 – 21:

1. Общински съвет град Добрич, на основание  чл. 21, ал. 1, т.
12  от  ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за общинската собственост
(ЗОС) допълва  Програмата за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост, с имот:

- апартамент, представляващ самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 72624.624.660.1.1 по КККР на град Добрич със ЗП-
77.62кв.м., находящ се на ул. Славянска № 15, вх.А, ет.1.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8
от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и
чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване и одобрява предложената начална
тръжна цена на следния имот:

- апартамент със застроена площ 77.62 (седемдесет и седем цяло
и шестдесет и две стотни) кв.м., състоящ се от три стаи, кухненски
бокс, сервизно помещение, лоджия и балкон, представляващ
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.624.660.1.1 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич,
одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния
директор на АГКК, находящ се на ул.Славянска № 15, вх.А, ет.1, ведно
с 5,92932% (пет цяло деветдесет и две хиляди деветстотин тридесет и
две стохилядни процента) от общите части на сградата с
идентификатор 72624.624.660.1, равняващи се на 8,35 (осем цяло
тридесет и пет стотни) кв.м. и 5,92932% (пет цяло деветдесет и две
хиляди деветстотин тридесет и две стохилядни процента) от 330,11
кв.м. отстъпено право на строеж, равняващи се на 19.57



(деветнадесет цяло петдесет и седем стотни) кв.м., ведно с избено
помещение № 7 с площ 14.90 (четиринадесет цяло и девет десети)
кв.м.,  актуван с АОС №5146/27.02.2015 г., акт за поправка АОС
№5260/10.06.2016 г. и начална тръжна цена 54 050.00(петдесет и
четири хиляди и петдесет) лева, без включен ДДС.

Данъчната оценка на имота е 32 956.20 (тридесет и две хиляди
деветстотин петдесет и шест и 0.20) лева.

3. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в
лева.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 29; "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 9/28 юни 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 9

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

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична
общинска собственост – Помещение в бивш Център за ученическо,
техническо и научно творчество по бул. „Добруджа” № 1

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 9 – 22:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 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 част от имот
- публична общинска собственост в сграда (бивш Център за
ученическо, техническо и научно творчество) по бул. Добруджа № 1,
представляваща помещение на третия етаж (бивш шахматен
информационен център), с обща площ 62.50 кв.м, с начална тръжна
цена 90.00 лева месечно и 20 % ДДС. Отдава се за осъществяване на
дейност с нестопанска цел, в обществена полза.

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" - 24; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 9.

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 9/28 юни 2016 година
ПРОТОКОЛ

№ 9
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 28 юни 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на имот, публична общинска
собственост в ЖК „Балик – Йовково” – Север (до мини-бензиностанция
„Петрол”) – ПИ с идентификатор 72624.618.138 по КК на град Добрич
– за охраняем паркинг

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 9 – 23:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8
и ал. 2 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:

 Имот публична общинска собственост, находящ се  в ЖК
“Балик-Йовково“- Север (до мини-бензиностанция ”Петрол“),
представляващ  ПИ 72624.618.138  по кадастрална карта на
град Добрич с площ 5058 кв.м, за организиране на охраняем
паркинг, с начална тръжна цена 1416.24 лева месечно и 20%
ДДС. Имотът е актуван с АОС № 3001/30.11.2005 година.

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" - 30; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Виолета Йончева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 9/28 юни 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 9

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

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.607.1131,
по КККР на град Добрич, находящ се по ул. Стоил войвода № 5

С 5 гласа „ЗА”, 0 „ПРОТИВ” и 27 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”,
предложението за прекратяване на съсобственост в ПИ
72624.607.1131, по КККР на град Добрич, находящ се по ул. Стоил
войвода № 5 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 9/28 юни 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 9

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

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за предоставяне на помещение за клубната база на
територията на град Добрич на политическа партия

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 9 – 25:

(Със заповед № Ад-04-8 от 08.07.2016 г. на Областен управител
– върнато за ново обсъждане, с указания за неговата отмяна)

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2
от ЗМСМА, чл. 31, ал. 2 от ЗПП, чл. 19, ал. 1 и ал.5 от НРПУРОИ, във връзка с
чл. 14, ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), дава съгласие да се
предостави клубна база на територията на Община град Добрич на следната
политическа партия:

Политическа партия „Глас народен”
 стая № 39 от сграда по бул. „25-ти септември” № 10 с площ 15.00

кв.м и месечен наем 26.55 лева и 20 % ДДС.
Имотът е актуван с АОС № 4563/20.05.2010 г.
Цената е определена съгласно Приложение № 1 от Наредбата за реда

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

закона, действия по изпълнението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

"ЗА" - 27; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 6.

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 9/28 юни 2016 година
ПРОТОКОЛ

№ 9
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 28 юни 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно даване на съгласие за изработване на
проект за изменение на Подробен устройствен план – План за
регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ І – за „Озеленяване и
трафопост”, УПИ ІІ – 3207, 3208, 3209 и УПИ ІІІ – 3205, 3206 в кв. 557
на ЖК „Русия – 1”, град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 9 – 26:

I. Общински  съвет  град  Добрич, на  основание  чл. 21, ал. 1, т. 11 от
ЗМСМА и и чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 131, ал. 1 от ЗУТ, дава съгласие за
изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План
за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I - за „Озеленяване и
трафопост“, УПИ II-3207,3208,3209 и УПИ III-3205,3206 в кв.557 на ЖК
„Русия-1“ град Добрич, както следва:

- От УПИ II - 3207, 3208, 3209 и УПИ І – за „Озеленяване и
трафопост” (неприложен), се образуват нови: УПИ VII и УПИ VIII, с
отреждане за „Жилищно строителство“ и нов УПИ І – за
„Озеленяване и трафопост” със същата площ и незначителна
промяна на формата му;

- Застрояването в двата нови УПИ VII , УПИ VIII и УПИ III се променя
от свързано на свободно, без да се променя отреждането и
характера на застрояване (Н до 12.0 м.) и устройствените
показатели: Пл. на застр. До 70 %, Кинт до 2.0 и Пл. на озел. мин.
30 %.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Виолета Йончева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 9/28 юни 2016 година
ПРОТОКОЛ

№ 9
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 28 юни 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно даване на съгласие за изработване на
проект за изменение на Подробен устройствен план – План за
регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ І – 78, 77 и УПИ ІІ – 78 в
кв. 947 на ЖК „Рилци”, град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 9 – 27:

I. Общински  съвет  град  Добрич, на  основание  чл. 21, ал. 1, т.
11 от  ЗМСМА и чл. 124 а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1
и чл. 208 от ЗУТ, разрешава изработване на проект за изменение на
Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП –
ПРЗ) за УПИ І - 78, 77 и УПИ II-78 в кв.947 на ЖК „Рилци“ град
Добрич, както следва:

 За ПИ 72624.601.78 да се отреди нов УПИ ІІ – 78, като
неприложената улица между квартали 947 и кв. 948 отпадне;
вътрешните регулационни линии се поставят по съответните
кадастрални граници и се запази начина, характера на
застрояване и устройствените показатели;

 За ПИ 72624.601.77 да се отреди нов УПИ  І – 77, като
вътрешните регулационни линии се поставят по съответните
кадастрални граници и се запази начина, характера на
застрояване и устройствените показатели.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Виолета Йончева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 9/28 юни 2016 година
ПРОТОКОЛ

№ 9
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 28 юни 2016 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно даване на мандат за представляване на
Община град Добрич на извънредно заседание на Асоциация по В и К
в обособена територия, обслужвана от „В и К” ООД, град Добрич,
което ще се проведе на 19.07.2016 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 9 – 28:

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, обслувана от „В и К“ ООД, град
Добрич на 19 юли 2016 г. от 10,30 часа в зала
„Пресцентър“ на Областна администрация Добрич.

2. Упълномощава Кмета на Община град Добрич да гласува в
Общото събрание на Асоциацията по В и К , както следва:
2.1. По точка първа от дневния ред – „за“
2.2. По точка втора от дневния ред – „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“

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 9/28 юни 2016 година

ПРОТОКОЛ
№ 9

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

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ДРУГИ.

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

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 9 – 29.1:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.2 от
ЗМСМА, чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване и изискванията на
чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, прие
решение за внасяне на предложение в Министерски съвет за
отпускане на персонална пенсия на лицето Минка Тодорова
Желязкова.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)


