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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 16/31 януари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 16

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2017 година

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през второто
шестмесечие на 2016 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 16 – 1:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл.
27, ал. 6 от ЗМСМА, приема Отчета за дейността си и за дейността на комисиите през
второто шестмесечие на 2016 година.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 38; "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 16/31 януари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 16

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2017 година

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет град Добрич през второто
шестмесечие на 2016 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 16 – 2:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл.
44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, приема Отчет за изпълнение на решенията през второто
шестмесечие на 2016 г.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 16/31 януари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 16

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2017 година

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община град Добрич за първата
година от мандат 2015 г – 2019 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 16 – 3:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 44, ал.
5 от ЗМСМА, приема Отчета за изпълнението на Програмата за управление на Община
град Добрич за първата година от мандат 2015 г. – 2019 г.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 16/31 януари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 16

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2017 година

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община
град Добрич през четвърто тримесечие на 2016 година и актуализираното
разпределение на променените бюджети на разпоредителите с бюджет при Община
град Добрич към 31.12.2016 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 16 – 4:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.125,
ал. 4 от Закона за публичните финанси, приема Информация за извършени промени на
приходите и разходите по бюджета на Община град Добрич през четвърто тримесечие
на 2016 година и актуализираното разпределение на променените бюджети на Община
град Добрич и на разпоредителите с бюджет при Община град Добрич  към 31.12.2016
година.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 16/31 януари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 16

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2017 година

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2017 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 16 – 5:

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

1. Приема Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2017
г., съгласно Приложение № 1 и Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани
през 2017 г. от приходи по §40-00 (Постъпления от продажба на общински
нефинансови активи) Приложение № 2.

2. Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2017 г., да се
отрази в разходната част на бюджета на Община град Добрич по функции, дейности и
параграфи.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 25; "ПРОТИВ" - 2; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 11.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



Приложение №1

ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
за 2017 година

№ ОБЕКТ Годишна
задача

І. Собствени  бюджетни  средства 754 915

1 Площадка за безвъзмездно предаване на отпадъци от
домакинствата (преходен) 425 328

2 Компютърна техника 16 000
3 Програмни продукти 9 732
4 Училища: 114 555

4.1 СУ "Петко Рачов Славейков" 60 000
4.1.1 Основен ремонт на източна спортна площадка 50 000
4.1.2 Изграждане на кабина - охрана пропусквателен режим 5 000

4.1.3 Изграждане на пропусквателен автоматичен портал - централен
вход 5 000

4.2 ОУ "Христо Смирненски" 10 000
4.2.1 Система за видеонаблюдение в класни стаи и коридори 10 000
4.3 СУ "Димитър Талев" 16 000

4.3.1 Компютърна техника 16 000
4.4 СУ "Св. Климент и Охридски" 26 855

4.4.1 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения -
интерактивни екрани 26 855

4.5 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" 1 700
4.5.1 Компютърна техника 1 700

5 Дирекция "Хуманитарни дейности" 120 080
5.1 Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 105 000

5.1.1 Закупуване на специализиран автомобил за Дневни центрове за
деца/лица с увреждания 80 000

5.1.2 Закупуване на автомобил за нуждите на Дом за стари хора 25 000
5.2 Функция "Здравеопазване" 3 940

5.2.1 Придобиване на програмни продукти и лицензи 3 940
5.3 Функция "Образование" 11 140

5.3.1 Придобиване на програмни продукти и лицензи 11 140
6 Регионална библиотека "Дора Габе" 10 740

6.1 Придобиване на програмни продукти и лицензи 10 740
7 ОП "Общински пазари" 2 040

7.1 Система за видеонаблюдение 2 040
8 ОП "Спортни имоти" 800

8.1 Придобиване на програмни продукти и лицензи 800
9 Художествена галерия - Добрич 3 600

9.1 Придобиване на стопански инвентар - телевизор 1 600



9.2 Компютърна техника 1 600
9.3 Придобиване на програмни продукти и лицензи 400

10 Капиталов трансфер за ДКЦ I за закупуване на дигитализираща
система за Сектор „Образна диагностика“ 20 000

11
Проектиране, доставка, монтаж и пускане на система за
компенсация на капацитивната енергия - съставяща на реактивната
мощност на регионално депо с. Стожер (преходен) 32 040
II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2017 г. 504 800

1 Битова канализация по ул. "Разлог" и ул. "Вежен" (преходен) 204 000
1.1 Изграждане на битова канализация по ул. "Разлог" и ул. "Вежен" 200 000
1.2 Строителен надзор 3 500
1.3 Авторски надзор 500
2 Изработване на общ устройствен план на град Добрич (преходен) 86 630
3 Разширение на Гробищен парк 76 670

3.1 Изграждане на алеи 60 000
3.2 Закупуване на земя 16 670

4
Изготвяне на инвестиционни проекти за основен ремонт
(укрепване) на ДГ №12 "Щурче"  №18 "Дора Габе" и  №25 "Весела"
(преходен) 70 000

5

Изготвяне на технически обследвания, съставяне на технически
паспорти и изготвяне на инвестиционни проекти за рехабилитация
на съоръжения, елементи на транспортната техническа
инфраструктура по бул. „Добруджа”, ул. „Христо Ботев” и бул.”25-
ти септември” (преходен) 60 000

6 Закупуване на микрофонна уредба за заседателна зала на Община
град Добрич (преходен) 7 500
III. Проекти 25 582 717

1 Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич
- фаза I 21 504 511

2
Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на
сградата на РДПБЗН (ПС ПБЗН) - Добрич, рег. №BG16RFOP001-
1.011-0001 559 247

3
Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в
зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич”, рег.
№BG16RFOP001-1.011-0002 1 402 227

4 Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град
Добрич, рег. №BG16RFOP001-1.011-0003 1 448 139

5
Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по
ветеринарна медицина "Проф. д-р Георги Павлов", рег.
№BG16RFOP001-3.002-0032 636 128

6 Енергийна ефективност и възобновяема енергия (ЦДГ №10 и
Комплекс за социални услуги в ЖК "Дружба" II) - преходен 32 465

ОБЩО: 26 842 432



Приложение №2

РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2017 Г.
ОТ ПРИХОДИ ПО

§40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгл. чл.127, ал.2
от Закона за публичните финанси

(в лв.)

No Наименование и местонахождение на обектите
Годишна
задача за
2017 г.

Източник на
финансиране

§ 40-00
Постъпления от

продажба на
общински

нефинансови
активи/

финансиране от
постъпления по

§ 40-00
1 2 3 4

Постъпления от продажба на общински нефинансови
активи,
(планирани по бюджета на общината за 2017 г.) 795 000 795 000
Внесен ДДС върху продажбите (планиран по бюджета на
общината за 2017 г.) 80 000 80 000
Преходен остатък от 2016 г. 0 0
Общо: 715 000 715 000
Планирано финансиране на текущи ремонти на социална
и техническа инфраструктура 0 0
Планирано финансиране на капиталови разходи: 0 0
Планирано погасяване на ползвани заеми  за финансиране
на проекти на социалната и техническата инфраструктура 715 000 715 000
Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни

материални активи 0 0
Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни

материални активи 0 0
Погасяване на ползвани заеми за финансиране на
проекти на социалната и техническа инфраструктура, в
т.ч. за проекти 715 000 715 000

1

§83-22 "Погашения по дълг. Заеми от банки в
страната" - Рехабилитация на водопровод по ул.
"Дунав" (от бул. „Русия” до ул. „Волга” и подходи
към блоковете /водопровод и канализация/,
заключени между ул. „Вардар”, бул. „Русия” и ул.
„Дунав”) 634 540 634 540

2

§83-22 "Погашения по дълг. Заеми от банки в
страната" - Рехабилитация на ул. „Климент
Охридски” (от ул. „Отец Паисий” до бул. „25-ти
септември”) 80 460 80 460



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 16/31 януари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 16

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2017 година

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

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 16 – 6:
(Със заповед на Областен управител № АдК-04-4  от 10.02.2017 г. – върнато

за ново обсъждане, с указания за неговата отмяна, отменено с решение № 17-34 от
28.02.2017 г.)

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от
Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 79 от
Административнопроцесуалния кодекс:

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

§ 1. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. Отпада текста на чл. 29.
2. Създава се нова ал.1, със следния текст:
„ За ползване на храна на едно дете от Детска млечна кухня се заплаща такса в

размер на 1,80 лв. на ден.
3. Създава се нова ал.2, със следния текст:
„ За ползване на храна на едно дете от Детска млечна кухня с включена доставка

до адрес, се заплаща такса в размер на 2,80 лв. на ден.
§ 2. В чл. 47, в частта относно таксите за услуги, извършвани от Регионална

библиотека „Дора Габе” се правят следните  допълнения:
1. Създава се нова точка 12, със следния текст:

Вид на услугата - основание за определяне на такса Такса в лв./ мярка
12. Предложени за продажба в книжарницата на библиотеката
отчислени библиотечни документи и дарени книжни документи,
които не са постъпили във фонда на библиотеката, предварително
подпечатани с печат „продажба”.

2,00 лв./на  документ

§ 3. В чл. 53, т.7 в частта относно таксите за услуги за еднократно ползване на
залите в  ОМЦ „Захари Стоянов”, се правят следните изменения и допълнения:

ОМЦ „З. Стоянов” – концертна зала:



а) за първия 1 час 40,00 лв./час
б) за всеки следващ час 20,00 лв./час
ОМЦ „З. Стоянов” – фоайе 20,00 лв./час
ОМЦ „З. Стоянов” – конферентна зала 40,00 лв./час
ОМЦ „З. Стоянов” – други зали 20,00 лв./час
ОМЦ „З. Стоянов” – репетиционна зала Ансамбъл
„Добротица”

20,00 лв./час

Отстъпка от цената на услугите на залите в ОМЦ „З.
Стоянов” за училища, детски градини и социални
заведения е в размер на 25%

-

Не за заплаща наем за залите в ОМЦ „З. Стоянов за
инициативи и дейности, организирани от Община Добрич,
по утвърден от Кмета на Общината план/график за
съответната година.

-

§ 4. Чл. 53, т.9  се изменя така:

9. ОМЦ „З.Стоянов” – сценично осветление 40,00 лв./час

§ 5. Чл. 53, т.10  се изменя така:

10. ОМЦ „З. Стоянов” – озвучаване до 2 микрофона за
говор

40,00 лв./час

§ 6. В чл.53, в частта относно цени на услуги, извършвани от Общински
младежки център „Захари Стоянов”, се създава т.2:

2. Легло за спане (с предварителна заявка за група не по-
малко от 5 човека)

20,00 лв./ден

§7. В преходните и заключителни разпоредби на Наредбата се създава §11 със
следния текст:
„§11. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, влиза в сила от
датата на публикуването й”.

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващи законови действия, във
връзка с изпълнение на решението.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Виолета Йончева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 16/31 януари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 16

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2017 година

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за поемане на дългосрочен дълг, чрез провеждане на процедура за избор
на кредитна институция

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 16 – 7:

(изм. с решение № 29-3 от 19.12.2017 г. на Общински съвет град Добрич; изм. с
решение № 51-6 от 30.07.2019 г. на Общински съвет град Добрич)

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 4,  т. 1 и чл. 17
от Закона за общинския дълг:

1. Дава съгласие Община град Добрич да поеме дългосрочен дълг при
следните условия:
Максимален размер на дълга – 11 000 000 лева (единадесет  милиона лева).

 Валута на дълга – лева

 Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем.

 Цел:
- (изм. с решение № 51-6 от 30.07.2019 г.) Осигуряване на собственото

участие на Община град Добрич в проект  „Интегриран проект за
подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза I“ и финансиране на
недопустими разходи по същия проект (Данък добавена стойност) - до
10 000 000 лева;

- Съфинансиране на проект „Воден цикъл“ - до 10 000 000 лева;
- Изграждане на система за видеонаблюдение – до 600 000 лева;
- Конструктивно укрепване на Детски градини по проекти, включени в

Инвестиционната програма – до 400 000 лева;
- Мостовото финансиране по проекти, финансирани със средства от

Европейския съюз.



 Срок на усвояване – 30 месеца.

 Условия за погасяване:

- Окончателно погасяване – до 15 години, считано от датата на
подписване на договора за кредит;

- Гратисен период за главницата – 30 месеца. По време на гратисния
период, ползване на кредита като револвиращ, с възможност за
многократно погасяване и усвояване на средства, необходими за
мостовото финансиране по проекти, финансирани със средства от
Европейския съюз, в рамките на общия договорен размер на кредита;

- След изтичане на гратисния период – на равни месечни вноски;
- Без такси за предсрочно погасяване.

 Максимален лихвен процент – не повече от 2.5 % годишен лихвен
процент.

1.1.1. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – Без такси и
комисионни по кредита.

 Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания,

представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община град Добрич,
по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси
и бюджетните взаимоотношения на Община град Добрич по чл. 52, ал. 1
от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка,
вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект
на особен залог.

2. Кредитните средства в размер до 600 000 лева за изграждане на
инфраструктура и система за видеонаблюдение и до 400 000 лева за
конструктивно укрепване на детски градини по проекти, да се усвояват след
приемане на конкретните проекти от Общински съвет.

3. Възлага и делегира права на Кмета на Община град Добрич да проведе
процедура за избор на финансова институция, която да осигури необходимото
финансиране;  да подпише договора за кредит и договора за залог; както и да
извърши всички останали необходими правни и фактически действия за
изпълнение на решението по т. 1.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 29; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 10.

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 16/31 януари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 16

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2017 година

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за създаване на ОП «КОМУНАЛСТРОЙ» и приемане на Правилник за
неговата дейност, структура и числен състав

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 16 – 8:
(изм. с решение № 19-6 от 25.04.2017 г. на Общински съвет град Добрич)

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52,
ал. 2 от Закона за общинската собственост, създава Общинско предприятие
"Комуналстрой".

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и  чл. 52, ал. 4, във връзка с чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската
собственост (ЗОС), приема Правилник за дейността на Общинско предприятие
“Комуналстрой”, съгласно Приложение № 1.

3. Общински съвет град Добрич приема организационно-управленска структура
на Общинско предприятие “Комуналстрой” и определя численост на персонала от 20
щатни бройки, съгласно Приложения  А и Б.

4. След приключване на производството по ликвидация на дружество
„Комуналефект” ЕООД – в Ликвидация, дълготрайните и краткотрайни материални
активи да бъдат предадени на Община град Добрич с приемателно-предавателен
протокол по балансова стойност.

5. След приемане на активите по т. 4, същите да бъдат предоставени за ползване
и стопанисване на ОП “Комуналстрой”.

6. Възлага на Кмета на Община град Добрич 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)



Приложение № 1

ПРАВИЛНИК
за дейността на

Общинско предприятие “КОМУНАЛСТРОЙ”

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.  1.(1) Този правилник се приема на основание чл. 52, ал. 3 от Закона за
общинската собственост и урежда осъществяването дейността на Общинско
предприятие “КОМУНАЛСТРОЙ”.

(2) ОП “КОМУНАЛСТРОЙ” се създава, преобразува и закрива с решение
наобщинския съвет на основание чл. 52, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

(3) Общинското предприятие не е юридическо лице и осъществява дейността си
от името на Община град Добрич в рамките на предоставените му правомощия.

(4)  Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на
настоящия правилник, в съответствие с изискванията на действащото законодателство
и решенията на Общински съвет град Добрич.

ПРЕДМЕТ  НА  ДЕЙНОСТ

Чл. 2. Предметът на дейност на Общинскотопредприятие е:
Изграждане, поддържане и ремонт на общинската инфраструктура. Изграждане
възстановяване и аварийно поддържане на улично осветление. Извозване на
производствени и битови отпадъци. Почистване на микросметища, канавки, линейни
оттоци и шахти. Извършване на услуги със строителна техника и автовишка. Полагане
на хоризонтална пътна маркировка и вертикална пътна сигнализация. Монтиране,
поддържане и ремонт на рекламни пана и табели. Строително-монтажни работи,
свързани с изпълнението на строителната програма на Общината за „Ниско
строителство”. Изграждане, поддържане и ремонт на светофарни и звукови уредби.
Други строително-ремонтни и монтажни дейности (неотложни или планирани).

Чл. 3. Определеният предмет на дейност може да се изменя с решение на
Общински съвет град Добрич.

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 4.Общинското предприятие осъществява дейността си под наименованието
''КОМУНАЛСТРОЙ'' и е със седалище и адрес на управление:  град Добрич ул.
“Генерал Киселов “ № 1, ет.6 .

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 5. ОП “КОМУНАЛСТРОЙ” се ръководи и представлява от директор.
Чл. 6.Директорът на общинското предприятие е второстепенен разпоредител с

бюджет.
Чл. 7. (1) Не може да бъде директор на предприятието лице, което участва в

събирателно и командитно дружество и в ООД, който е управител, контрольор и член



на изпълнителен и контролен орган в търговско дружество и е бил член на дружество,
прекратено поради несъстоятелност.

(2) Кметът на Община град Добрич назначава, след провеждане на конкурс,
директора на общинското предприятие и сключва индивидуален трудов договор с него,
като урежда трудовите правоотношения, съгласно Кодекса на труда.

Чл. 8. Директорът организира и управлява дейността на предприятието
съгласно действащото законодателство, решенията на Общинския съвет и заповедите
на Кмета на Общината.

Чл. 9. За осъществяването на своите правомощия директорът на общинското
бюджетно предприятие издава заповеди.

Чл. 10. Директорът назначава, преназначава, освобождава и налага
дисциплинарни наказания на работниците и служителите на общинското предприятие,
съгласно Кодекса на труда и подзаконовите норамтивни актове към него.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА

Чл.11. При осъществяване на дейността на ОП „КОМУНАЛСТРОЙ”
директорът:

1. Управлява предоставеното му общинско имущество.
2. Разходва средствата в рамките на утвърдения с Решение на Общински съвет град

Добрич бюджет за дейността;
3. Разработва и дава предложение за подходяща административно–управленска

структура и разписание на длъжностите;
4. Разработва Правилник за вътрешния ред на общинското предприятие, в който се

съдържат специфични разпоредби за организацията на стопанската му дейност,
Вътрешни правила за организация на работната заплата, длъжностно разписание,
поименно разписание на длъжностите на ОП и ги представя за утвърждаване от
Кмета на Община град Добрич;

5. Разработва и утвърждава длъжностни характеристики на персонала;
6. Няма право да сключва договори с трети лица, освен граждански договори за

дейности по поддръжката, за които няма съответен специалист, след съгласуване
с Кмета на Община град Добрич.

СТРУКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Чл. 12. Организационно – управленската структура /ПриложениеА/ и
численият състав /Приложениие Б/ на предприятието са неразделна част от настоящия
Правилник и  се утвърждават от Общинския съвет, а длъжностното разписание и
поименното разписание на длъжностите – от Кмета на Община град Добрич.

Чл. 13. Директорът на общинското предприятие е на пряко подчинение на
Кмета на Общината.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОТЧЕТНОСТТА И КОНТРОЛ

Чл.14. Цялостният контрол по изпълнение на дейността на ОП „Комуналстрой’’
се осъществява от Кмета на Община град Добрич. Той може да делегира своите права
със заповед на други дирекции.



Чл.15. Общинското предприятие се разчита самостоятелно за всички данъци,
такси и осигурителни вноски по Закона за местните данъци и такси, Закона за данъците
върху доходите на физическите лица и Кодекса за социално осигуряване.

Чл.16. ОП „Комуналстрой” осъществява счетоводната си дейност  съгласно
изискванията на Закона за счетоводството и утвърдената счетоводна политика на
Община град Добрич.

Чл.17. Разходите на предприятието са в рамките на утвърдения от Общински
съвет годишен бюджетен кредит. Доставките на стоки, услуги и извършването на
ремонтни дейности се извършва при спазване разпоредбите на Закона за обществените
поръчки.

Чл.18. Община град Добрич регистрира предприятието пред статистическите
органи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият правилник е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 52, ал.
3 от Закона за общинската собственост и влиза в сила в 14 – дневен срок от решението
за приемането му от Общинския съвет.



СТРУКТУРА
НА ОБЩИНСКО БЮДЖЕТНО ПРЕДПРИЯТИЕ “КОМУНАЛСТРОЙ”

ДИРЕКТОР

Техник Инвестиционен Контрол

Пътна Сигнализация

Гл.счетоводител

Общо Производство
Ниско Строителство

Аварийно възстановителна
Група

Външни Услуги

Администрация



ПРИЛОЖЕНИЕ № Б

ДЛЪЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ
НА ОБЩИНСКО БЮДЖЕТНО ПРЕДПРИЯТИЕ

“КОМУНАЛСТРОЙ”

№ Длъжностно
наименование Численост

Директор 1

1 Главен счетоводител 1

2 Касиер-счетоводител 1

3
Техник инвест.контрол 1

4 Маркировчик 3

5 Ел.монтьор 2

6 Багерист 1

7 Строителни работници 3

8 Диспечер МА 1

9 Заварчик 1

10 Пазачи 2

11 Шофьор 3

ВСИЧКО: 20



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 16/31 януари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 16

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2017 година

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост за 2017 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 16 – 9:

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.
9 от ЗОС и чл.6, ал.1, т.11 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост - за 2017 година.

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 16/31 януари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 16

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2017 година

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на решение на Общински съвет град Добрич за кандидатстване с проектно
предложение по Приоритетна ос 5 на Оперативна програма «Околна среда 2014 г. –
2020 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 16 – 10:

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

1. Дава разрешение за внасяне на проектно предложение за кандидатстване по
приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич 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 16/31 януари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 16

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2017 година

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за внедряване на автоматизирана система за безхартиени заседания на
Общински съвет град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 16 – 11:

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

1. Дава съгласие за внедряване на автоматизирана система за безхартиени
заседания на Общински съвет.

2. Избира Временна комисия в състав:
 Председател – Председателя на Общински съвет
 Нивелин Радичков - общински съветник
 Светлин Колев - общински съветник
 Зорница Михайлова - общински съветник
 арх. Нежля Амди – Ганева - общински съветник,

която в срок до един месец да събере оферти и предложи за следваща сесия най-
подходящата система за нуждите и условията на Общински съвет град Добрич.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 30; "ПРОТИВ" - 1; "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 16/31 януари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 16

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2017 година

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на бюджета за 2017 година, индикативния годишен разчет за сметките за
средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за  местните
дейности за периода 2017 – 2019 година на Община град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 16 – 12:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 52, ал.1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във
връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във
връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 година и Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община град
Добрич:

1. Приема бюджета на Община град Добрич за 2017 г., както следва:
1.1. По приходите  в размер на 48 738 136 лева, съгласно Приложение № 1, т.ч.
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 30 142 586 лева, в
т.ч.:
1.1.1.1. Собствени неданъчни приходи в размер на 351 170 лева;
1.1.1.2. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 28 329 062
лева;
1.1.1.3. Съфинансиране по проект на РИМ /-/ - /-2646/ лева;
1.1.1.4. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от
Европейския съюз /-/ – Преходен остатък от 2016 година по проекти на общинските
училища /-451 847/ лева.
1.1.1.5. Преходен остатък от 2016 година в размер на 1 916 847 лева, съгласно
Приложение № 110, в т.ч.:
1.1.1.5.1. Остатък по левови сметки  в размер на 1 663 022 лева.
1.1.1.5.2. Остатък в левова равностойност по валутни сметки в размер на 253 825
лева.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 18 595 550 лева, в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 7 118 000 лева;
1.1.2.2. Неданъчни приходи  в размер на 10 104 300 лева;



1.1.2.3. Трансфери за местни дейности от Централен бюджет в размер на 3 261 700
лева, в.т.ч.
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на  3 227 400 лева;
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване  в размер на 34 300
лева.
1.1.2.4.   Целева субсидия за капиталови разходи в размер на  504 800 лева в т.ч.:
1.1.2.5. Получени трансфери между бюджети – отчисления по чл.60, ал.2 и чл.64, ал.1
от Закона за управление на отпадъците от общините, които депонират отпадъци на
Регионално депо за отпадъци с. Стожер – 579 200 лева.
1.1.2.6. Предоставени трансфери между бюджети /-/ – трансфер за театрите в размер на
/-58000/ лева;
1.1.2.7. Възстановени временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за
средствата от Европейския съюз в размер на 90 000 лева;
1.1.2.8. Възстановени суми по възмездна финансова помощ – от НЧ „Йордан Йовков” –
46837 лева;
1.1.2.9. Погашение по краткосрочен банков кредит към „Общинска банка”АД /-/ в
размер на    /-328 946/ лева;
1.1.2.10. Погашение по дългосрочен банков кредит към „Общинска банка”АД /-/ в
размер на    /-1 180 000/ лева;
1.1.2.11. Погашение по дългосрочни заеми от „ФЛАГ” ЕАД /-/ в размер на /-604 200/
лева;
1.1.2.12. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от
Европейския съюз /-/ – Преходен остатък от 2016 година в размер на /-82 926/ лева,
в.т.ч. по проект „Младежки център Добрич – Вашето утре” – 16869 лева, по проект
„Природата около нас” – 9 215 лева, по проекти в Детски градини – 50 656 лева, по
проект „План Бъдеще” – 5 355 лева и други общински проекти в размер на 831 лева;
1.1.2.13. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит /-/ – Договор за
инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за пакет от сгради:
Детска ясла № 5 „Пролет”, Детска градина № 8 „Бодра смяна” и сградата на
ул.”България” № 12 /Община град Добрич/, в размер на /-222 000/ лева;
1.1.2.14. Друго финансиране – операции с активи /-/ – Отчисления по чл.60 и чл.64 от
Закона за управление на отпадъците в размер на /-1 592 800/ лева;
1.1.2.15. Преходен остатък от 2016 година в размер на 959 585 лева, разпределен
съгласно Приложение № 111, в т.ч.:
1.1.2.15.1. Остатък по левови сметки в размер на 899 989 лева;
1.1.2.15.2. Остатък в левова равностойност по валутни сметки в размер на 59 596
лева.
1.2. По разходите в размер на 48 738 136 лева, разпределени по функции, дейности и
параграфи, съгласно Приложения от № 2 до № 103.
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 30 142 586 лева.
1.2.2. За местни дейности в размер на 17 667 350 лева в т.ч.:
1.2.2.1. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 557 034 лева.
1.2.3. За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности със средства
от собствените приходи в размер на 928 200 лева.
1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в
размер на – 1 539 450 лева, в т.ч.:
1.3.1. За държавни дейности – (-) /-1 465 000/ лева.
1.3.2. За местни дейности – 3 004 450 лева.
2. Утвърждава разчета на целевите разходи и субсидии за 2017 година, съгласно
Приложение № 104.



3. Утвърждава разходите за заплати през 2017 година, без разпоредителите с бюджет,
които прилагат системата на делегирани бюджети и определя:
3.1. Числеността на персонала в общинска администрация и местните дейности,
съгласно Приложение № 105.
3.2. Разпределение на плановите разходи за заплати за 2017 г., съгласно Приложение
№106.
4. Приема лимит за социално-битови разходи в размер до 3 на сто от утвърдените
разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения.
5. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи,
съгласно Приложение № 107.
6. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение №
108.
7. Приема бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно
Приложение № 109.
8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за
2017 г. и прогнозни показатели за периода 2018 г. и 2019 г., съгласно Приложение №
112.
9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз,
съгласно Приложения от № 113.1. до № 113.12.
10. Определя максимален размер на дълга, както следва:
10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2017 година в размер до
11 000 000 лева.
10.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2017 годината в размер
до 1 013 101 лева.
10.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2017
година в размер до 16 795 383 лева.
11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2017 година в размер до 25 290 070 лева, като наличните към
края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2017 година в размер до 32 987 048 лева, като наличните към края на
годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
13. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани
през 2017 година в размер на 499 000 лева.
14. Определя размера на просрочените задължения, които се предвижда да бъдат
разплатени през 2017 година в размер на 395 750 лева, съгласно Приложение № 114.
15. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно
свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по
проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни
програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от
общинския бюджет.
16. Възлага на кмета на общината:
16.1. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на
постъпилите и разходвани средства от дарения и помощи и в съответствие с волята на
дарителя, донора.
16.2. При текущо възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната
година и при спазване на общия размер на бюджета да извършва компенсирани
промени:



16.2.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на
делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
16.2.2. В частта на местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
16.2.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи.
16.3. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на
Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за
реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за
развитие.
16.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
17. Задължава кмета  на общината:
17.1. Да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет за 2017 г. по
пълна бюджетна класификация и по тримесечия.
17.2. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните
разпоредители с бюджет.
17.3. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при
нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по
Системата за финансово управление и контрол;
18. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно
Приложение № 115.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 29; "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 16/31 януари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 16

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2017 година

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продължаване на договор № 52 от 25.01.2005 година за предоставяне
на концесия върху част от нежилищен имот, публична общинска собственост – «Обект
за обществено хранене № 2» в Градски парк «Св. Георги» град Добрич, с
правоприемник

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 16 – 13:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,
§ 23а, ал.2 от ПЗР на Закона за концесиите, чл. 72, ал. 1 и ал. 3 ЗК, чл.100а, ал.1 и ал.4
ППЗК и чл. 20, ал. 1, т.“г” и чл. 24 от договор за предоставяне на концесия № 52 от
25.01.2005 г.:

1. Дава съгласие за продължаване на договор № 52 от 25.01.2005 г. за
предоставяне на концесия върху част от имот, публична общинска собственост,
представляващ: част от градски парк “Св. Георги”, град Добрич - “Обект за обществено
хранене № 2”, изграден със средства на концесионера,

сключен с концесионера – ЕТ “ГЕОРГИ НИКОЛОВ - ДЖОРДЖ”, със седалище
и адрес на управление град Добрич, ул. “Река Тимок” № 3, вх. Д, ет. 2, ап. 4, вписан в
регистъра за еднолични търговци и техните клонове с решение по ф.д. № 387/1989 г. по
описа на ДОС, под парт. № 303, том 2, стр. 139, ЕФН 2409002838, БУЛСТАТ
124035377, № от НДР 1082020035, представлявано от Георги Николов Петров,

с правоприемника – ЕТ “ГЕОРГИ НИКОЛОВ-ДЖОРДЖ-ИВИЛИНА
ПЕТРОВА”, със седалище и адрес на управление град Добрич, ул. “Река Тимок” № 3,
вх. Д, ет. 2, ап. 4, ЕИК: 204322876, представляван от ИВИЛИНА БОНЧЕВА ПЕТРОВА,

като се промени КОНЦЕСИОНЕРЪТ от ЕТ “ГЕОРГИ НИКОЛОВ - ДЖОРДЖ”
на ЕТ “ГЕОРГИ НИКОЛОВ-ДЖОРДЖ-ИВИЛИНА ПЕТРОВА”.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"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 16/31 януари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 16

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2017 година

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на годишен доклад за дейността на звено «Вътрешен одит» при Община град
Добрич за 2016 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 16 – 14:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка
с чл. 27, ал. 1, т. 9 от Закона за вътрешен одит в публичния сектор:

1. Приема годишен доклад за дейността по вътрешен одит за периода 01.01.2016 г.
– 31.12.2016 г. на звено „Вътрешен  одит” от Община град Добрич.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 28; "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 16/31 януари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 16

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2017 година

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Стратегически план за периода 2017 г. – 2019 г. и Годишен план за 2017
година за дейността на звено «Вътрешен одит» при Община град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 16 – 15:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка
с чл. 34, ал. 5 от Закона за вътрешен одит в публичния сектор:

1. Приема Стратегически план за дейността на звено „Вътрешен одит“ при
Община град Добрич за периода 2017 г. – 2019 г.

2. Приема Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община град
Добрич за 2017 година.

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

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)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 16/31 януари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 16

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2017 година

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен
устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.66 в местността
„Гаази баба” в землището на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 16 – 16:

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 72624.905.66 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 границите към пътя и на нормативно определените разстояния от
вътрешните граници, с устройствени показатели: Плътност на застрояване до 50%,
Кинт до 1,2 и Плътност на озеленяване мин. 40%.

Да се представят становища от: „Енерго – Про Мрежи“ АД клон Добрич, „В и К“
АД град Добрич,  РИОСВ – Варна, при внасянето на ПУП-ПЗ за процедиране и
одобряване, съгласно протокол № 16/15.12.2016 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" - 32; "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 16/31 януари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 16

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2017 година

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община град
Добрич за 2017 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 16 – 17:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА
и във връзка с чл. 26а (2) от Закона за народните читалища, приема Годишна програма
за развитие на читалищната дейност  в Община град Добрич за 2017 година.

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 16/31 януари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 16

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2017 година

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на отчет за младежта за 2016 година и план за младежта за 2017 година на
Община град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 16 – 18:

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

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация приема План за младежта за 2017
г. на Община град Добрич, съгласно Приложение 3 (таблица) и Приложение 4 (текстова
част).

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)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 16/31 януари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 16

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2017 година

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно издаване на Запис на заповед, обезпечаващ авансово
плащане за Проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич
– фаза 1“ по Договор № BG16M1OP002-1.006-0003-C01за Безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от
Eвропейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 16 – 19:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21 ал. 1 т. 10, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА, в изпълнение на чл. 10, ал. 3 от Договор № BG16M1OP002-1.006-0003-C01 за
Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“,
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на
Европейския съюз, упълномощава Кмета на Община град Добрич да издаде Запис на
заповед, обезпечаващ пълния размер на авансово плащане по Проект „Интегриран
проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза 1“ – Договор №
BG16M1OP002-1.006-0003-C01, за сумата от 8 622 718,33 лева със срок - до 60 дни от
датата на финалното отчитане на проект № BG16M1OP002-1.006-0003.

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)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 16/31 януари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 16

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост
– кабинети №№ 228, 229, 236 в сградата на бивша Стоматологична поликлиника

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 16 – 20:

I. 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 и чл. 19, ал. 1 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава
съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части
от имот - публична общинска собственост, в сграда с идентификатор 72624.625.139.1
по ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника) за срок от 5 (пет)
години, както следва:
 Кабинет № 228 на втори етаж, с площ 15.50 кв. м., с начална тръжна цена 136.71

лева месечно и 20% ДДС, за лекарски кабинет;
 Кабинет № 229 на втори етаж, с площ 15.50 кв. м., с начална тръжна цена 136.71

лева месечно и 20% ДДС, за лекарски кабинет;
 Кабинет № 236 на втори етаж, с площ 16.00 кв. м., с начална тръжна цена 141.12

лева месечно и 20% ДДС, за лекарски кабинет.
Цената е определена съгласно Приложение № 1 към Наредбата за реда за

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

действия по изпълнението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

"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 16/31 януари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 16

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТ  И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост в
Административна сграда на „Център за защита на природата и животните” град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 16 – 21:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
14, ал. 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 19, ал. 1 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да
се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична
общинска собственост, в сграда с идентификатор 72624.615.81.1 по ул. ”Никола
Петков” № 15 за срок от 5 (пет) години, както следва:
 Помещение в Административната сграда на „Център за защита на природата и

животните”, с площ 44.67 кв.м, с начална тръжна цена 202.36 лева на месец, без
включен ДДС. Отдава се за заведение за хранене и развлечение.
Ценaтa e определенa съгласно Приложение № 1 към Наредбата за реда за

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

действия по изпълнението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 27; "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 16/31 януари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 16

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно одобряване на разходите за командировки на Кмета на
Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01
октомври 2016 година до 31 декември 2016 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 16 – 22:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 4 от
Наредбата за командировките в страната, одобрява разходите за командировки на
Kмета на Община град Добрич за периода от 01 октомври 2016 година до 31 декември
2016 година (пътни, дневни и квартирни пари), съгласно Приложение № 1.

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)



Приложение № 1

Отчет
за извършените разходи за командировки от Йордан Йорданов -

Кмет на Община гр. Добрич
за периода 01.10.2016 г. - 31.12.2016 г.

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

командировката

20.10.2016 гр. София 302,45 302,45 Покана за участие във форум с МОСВ и
МРРБ

16.11.2016 гр. София 10 313,97 323,97 Министерство на околната среда и водите
23-25.11.2016 гр. София 60 294,53 354,53 Министерство на околната среда и водите
15.12.2016 гр. София 10 552,80 562,80 Министерство на околната среда и водите
Всичко: 80 0 1463,75 1543,75



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 16/31 януари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 16

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно промяна на наименованието на Ученическо общежитие град
Добрич в Център за подкрепа за личностно развитие – Ученическо общежитие

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 16 – 23:

І. Общински съвет Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т.18 и т.23, и ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 310, ал. 5 от Закона за училищното и предучилищното
образование, дава съгласие за промяна наименованието на Ученическо общежитие - в
Център за подкрепа за личностно развитие – Ученическо общежитие.

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

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 16/31 януари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 16

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците от Община град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 16 – 24:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 196, ал. 3 от
Закона за предучилищното и училищното образование, приема Анализ на
потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община
град Добрич.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 30; "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 16/31 януари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 16

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните в град Добрич през 2016 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 16 – 25:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА
и чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН, одобрява  отчета   за  дейността  на Местната   комисия   за
борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община
град Добрич през 2016 година.

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 16/31 януари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 16

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане Етичен кодекс на общинските съветници от Общински съвет град Добрич и
изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 16 – 26:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема
Етичен кодекс на общинските съветници от Общински съвет град Добрич.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и § 2 от Преходните и
заключителни разпоредби на Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, приема изменение и допълнение на Правилника, както
следва:

Тестът в чл. 51, ал. 4, т. 13:
 ПК „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси“

става
 ПК „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси и етика“.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 24; "ПРОТИВ" - 2; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 4.

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 16/31 януари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 16

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 31 януари 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на декларация на Общински съвет град Добрич против изграждането на
бежански центрове от отворен и затворен тип и заселване на нелегални имигранти на
територията на Община град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 16 – 27:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал.
1, т. 23 от ЗМСМА, приема Декларация против изграждането на бежански центрове от
отворен и затворен тип и заселване на нелегални имигранти  на територията на Община
град Добрич.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 20; "ПРОТИВ" - 2; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 4.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ДЕКЛАРАЦИЯ

Ние, общинските съветници от Община град Добрич, сме категорично против

изграждането на бежански центрове от отворен или затворен тип на територията на

общината. Считаме, че евентуални действия в тази насока трябва задължително да

бъдат съобразени с мнението на гражданите на Добрич. Поради това настояваме пред

бъдещите правителства на Република България - да не се вземат решения за разкриване

на такива центрове на територията на Община град Добрич.

Декларираме, че сме единни в тази насока и призоваваме правителство и

държавни институции да се съобразяват с мнението на гражданите и местната власт

при вземането на решения относно проблема.


