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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 17/28 февруари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2017 година

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет на Програмата за развитие на туризма в Община град Добрич през 2016 година и
приемане на Програма за развитие на туризма в Община град Добрич през 2017 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 17 – 1:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във
връзка с чл. 4, т. 5 от Правилника за организация на работата на Консултативния
съвет по въпросите на туризма на територията на Община град Добрич, приема отчет
за 2016 година, съгласно Приложение № 1;

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл.11, ал.1
от Закона за туризма и във връзка с чл. 4, т. 1 от Правилника за организация на
работата на Консултативния съвет по въпросите на туризма на територията на
Община град Добрич, приема Програма за развитие на туризма на територията на
Община град Добрич за 2017 година, съгласно Приложение № 2 и резервира
финансов ресурс в Бюджет 2017 на Община град Добрич в размер на 40 000,00 лева.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 34; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 5.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



Приложение № 1

ОТЧЕТ
НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
2016 ГОДИНА

Програмата за развитие на туризма на територията на Община град Добрич за
2016 година е одобрена от Консултативния съвет по въпросите на туризма към
общината и приета с Решение № 6-3/29.03.2016 г. на Общински съвет Добрич. За
нейното изпълнение в Бюджет 2016 бе резервиран финансов ресурс в размер на
40 000,00 лева.

Средствата за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в Община град
Добрич (съгласно чл. 60 от Закона за туризма) се набират от туристически данък.
Постъпилите суми от туристически данък за 2016 година в бюджета на общинска
администрация Добрич са 39 816,00 лева.

Заложените в Програмата за развитие на туризма за 2016 година дейности бяха
изпълнени, с финансиране в рамките на 34 449,00 лева:
1. Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение,

които допринасят за развитието на туризма:
1.1 След тригодишно прекъсване бе възстановен емблематичният за град

Добрич Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев“. Двадесет и
петото издание на конкурса бе проведено от 18 до 20.05.2016 г. под мотото
„Не на наркотиците, не на страха, да пазим природата, да спасим
човечеството!“;

1.2 На 1 юни 2016 г. бе проведен, за пета поредна година „Фестивал на
талантите“. В рамките на един ден градското пространство беше превърнато
в място за културна изява, където всеки може да сбъдне своя мечта – да се
види в ролята на артист, писател, художник, певец, танцьор, спортист,
творец, и да представи таланта си в създадените за целта ателиета.

1.3 Провежданите общински празнични базари бяха обновени, като:
1.3.1 Местоположението на Коледния базар бе трайно установено на площад

„Свобода“. Извършен бе частичен ремонт на дървените и покривните
конструкции на 13 –те павилиона, в които се провежда този базар. За
създаване на подходящата празнична атмосфера, в унисон с цялостната
украса на градското пространство, бе закупена светлинна украса от
триизмерни лед звезди и озвучителна система;

1.3.2 За провеждане на краткосрочни мероприятия бяха закупени 10 шатри, в
които бе организирано Изложение на занаятите и изкуствата, по случай
празника на град Добрич – 25 септември.

2. Реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на
туристически борси и изложения:

2.1 Проведен бе открит Конкурс за туристически слоган на град Добрич, като
преди това беше извършено два пъти онлайн анкетиране за проучване
мнението на добричлии по темата. При първото обявяване на конкурса, от



предложенията за туристически слоган на Добрич на 12-те участника, не бе
определен победител. Журито препоръча повторно обявяване на конкурс,
при същите условия. При повторното обявяване на конкурса, през м.
ноември 2016 г. участваха 29 души и бе излъчен победител, който е автор на
слогана  „Добрич – златен сноп от векове“ / „Dobrich – a Golden Sheaf of
Centuries“;

2.2 Центърът за защита на природата и животните бе рекламиран в списание
„Туризъм и отдих“, специализираното издание за „Ваканция и Спа Експо
2016“;

2.3 Община Добрич участва в две прояви, част от Международното
туристическо изложение „Културен туризъм“, Велико Търново 2016:

2.3.1 XII Международен фестивал на туристическия филм „На източния бряг на
Европа“, с рекламния филм „Пъстрото лице на Добруджа – на границата
между две епохи“. Общината получи наградата на фестивала в категорията
„Вяра и традиции“;

2.3.2 Национален конкурс „Чети и пътувай“, с проведения скейт фестивал
WUWEC. Община Добрич бе номинирана в категорията за Голямата награда
на журито – най-оригинално събитие в областта на културния туризъм през
2015 г.

2.4 През 2016 година Министерство на туризма учреди Годишни награди в
туризма. Община град Добрич кандидатства в четири категории:
„Туристическа дестинация“ с регионалния туристически продукт „Пъстрото
лице на Добруджа“, „Иновация“ с новия официален интерактивен гид
„iLoveDobrich“, „Туристическо събитие“ с проявите, посветени на „100
години Добричка епопея“ и „Туристическа атракция/обект“ с Дом-паментик
„Й. Йовков“. Общината беше финалист в две от тях – „Туристическа
дестинация“ и „Иновация“.



Приложение № 2
ПРОГРАМА

ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

2017 ГОДИНА

Програмата за развитие на туризма ежегодно реализира основните приоритети и
цели на Община град Добрич в областта на туризма. Политиката на община Добрич за
развитието на туризма се основава на Закона за туризма и се реализира чрез
съвместните действия на всички заинтересовани за развитието на туристическия
потенциал на общината страни - местна власт, частнен бизнес, професионални учебни
заведения, браншови и неправителствени организации.

През 2017 година общинска администрация ще продължи да утвърждава и
надгражда имиджа на град Добрич като фестивален град. Другият приоритет на
Програмата ще бъде насочен към популяризиране на туристическия потенциал на град
Добрич и повишаване разпознаваемостта му на туристическата карта на България.

На основание чл. 60 от Закона за туризма, средствата за изпълнение на
Програмата за развитие на туризма в Община град Добрич се набират от туристически
данък. Тези средства се изразходват само за мероприятия по чл. 11, ал.2 от Закона за
туризма.

Общото финансиране на Програмата за развитие на туризма в Община град
Добрич за 2017 година е в размер на 40 000,00 лева.

Проектът на Програмата за развитие на туризма за 2017 година е обсъден и
одобрен от Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община град Добрич на
проведеното редовно заседание на 03.02.2017 г. В съответствие с чл. 11, ал. 2 от Закона
за туризма, Програмата за развитие на туризма на територията на Община град Добрич
предвижда през 2017 година дейности за:

№ по
ред Дейности Сума

(лв.)

1.
Организиране на събития и мероприятия с местно и
национално значение, които допринасят за развитието на
туризма

30 000,00

1.1
Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев“
Организатор: ОМЦ „Захари Стоянов“ – Добрич

1.2
„Фестивал на талантите“ - шесто издание
Организатор: Дирекция „Хуманитарни дейности“

1.3
Други събития и мероприятия с местно и национално значение, които
допринасят за развитието на туризма

2. Реклама на туристическия продукт на общината, включително
участие на туристически борси и изложения 10 000,00

2.1
Изработване на туристическо лого на град Добрич
Отговарят: отдел ИРЕФ и отдел КАО

2.2
Популяризиране на туристическия потенциал на град Добрич чрез
Асоциацията на травъл блогърите ACTOM
Отговарят: отдел ИРЕФ и отдел КАО

2.3 Други дейности

Общо: 40 000,00



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 17/28 февруари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2017 година

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно одобряване частично изменение на Общ градоустройствен
план (ОГП) на град Добрич за «Разширение на Гробищен парк».

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 17 – 2:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл.127 ал. 6 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал.,1 т.,2, чл.133, ал. 7, т.,1 и ал.,8 от ЗУТ
одобрява частично изменение (ЧИ) на Общ градоустройствен план (ОГП) на град
Добрич  за „Разширение на гробищен парк“, което е извадка от приетия Предварителен
проект на Общия устройствен план на град Добрич.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 17/28 февруари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2017 година

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно одобряване проект на Подробен устройствен план –
Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.904.440 (местен път –
общинска собственост) и ПИ 72624.440.440 (за Друг вид озеленени площи – общинска
собственост) към обект: водопровод до съществуващ пожарен хидрант в ПИ
72624.440.440 в землището на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 17 – 3:

Общински съвет град Добрич, на  основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от  ЗМСМА и чл.
129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 131 ал.1 от ЗУТ:

I. Одобрява проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП)
за Поземлен имот (ПИ) 72624.904.440 (местен път-общинска собственост) и ПИ
72624.440.440 (за Друг вид озеленени площи - общинска собственост) към обект:
водопровод до съществуващ пожарен хидрант в ПИ 72624.440.440 в землището на град
Добрич.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 40; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 17/28 февруари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2017 година

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен
устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.900.47 в  землището на
град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 17 – 4:

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 ПИ72624.900.47 в местността „Гаази баба” в
землището на град Добрич, за промяна предназначение на земеделския имот в за
„Жилищно строителство”; с ново, ниско (Н до 10 м), свободно застрояване в
ограничителни линии на 5,0 м. от границата към пътя и на нормативно определените
разстояния към вътрешните кадастрални граници; с устройствени показатели:
Плътност на застрояване до 50%, Кинт до 1,2, Плътност на озеленяване мин. 40%,
съгласно скица-предложение по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ.

Да се представят становища от РИОСВ – Варна, „Енерго-Про Мрежи” АД клон
град Добрич и „В и К” АД град Добрич, при внасянето на ПУП-ПЗ за процедиране и
одобряване, съгласно протокол № 2/09.02.2017 г. решение № 4 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 и в PDF формат.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 17/28 февруари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2017 година

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен
устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.274.110 в  землището
на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 17 – 5:

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 ПИ 72624.274.110 в  землището на град Добрич за
промяна предназначението му за „ПСД“ с ново, Н до 15,0 м, свободно застрояване в
ограничителни линии на 5,0 м. от границата към пътя и на нормативно определените
разстояния до вътрешните граници; с устройствени показатели: Плътност на
застрояване до 70%, Кинт до 2,5, Плътност на озеленяване мин. 20%, съгласно
коригираната скица-предложение по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ.

Да се представят становища от РИОСВ – Варна, „Енерго-Про Мрежи” АД клон
град Добрич и „В и К” АД град Добрич, при внасянето на ПУП-ПЗ за процедиране и
одобряване, съгласно протокол № 1/26.01.2017 г. решение № 3 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 и в PDF формат.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 17/28 февруари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2017 година

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен
устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.902.429 в  местността
„Гаази баба” в землището на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 17 – 6:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл.124 а, ал.1 от ЗУТ, разрешава изработване на проект на Подробен устройствен план
– План на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ72624.902.429 в местността „Гаази баба” в
землището на град Добрич, за промяна предназначение на земеделския имот в за
„Жилищно строителство”; с ново, ниско (Н до 10 м), свързано ПИ 72624.902.430 (със
сменено предназначение) застрояване в ограничителни линии на 5,0 м. от границата
към пътя и към дъното и на 3,0 м. от общата границата с ПИ72624.902.209; с
устройствени показатели: Плътност на застрояване до 50%, Кинт до 1,2, Плътност на
озеленяване мин. 50%.

Да се представят становища от РИОСВ – Варна, „Енерго-Про Мрежи” АД клон
град Добрич и „В и К” АД град Добрич, при внасянето на ПУП-ПЗ за процедиране и
одобряване, съгласно протокол № 2/09.02.2017 г. решение № 9 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 и в PDF формат.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 17/28 февруари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2017 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 72624.906.627 в  местността
„Гаази баба” в землището на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 17 – 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 проект на Подробен устройствен план –
План на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ72624.906.627 в местността „Гаази баба” в
землището на град Добрич, за промяна предназначение на земеделския имот в за
„Жилищно строителство”; с ново, ниско (Н до 10 м), свободно застрояване в
ограничителни линии на 5,0 м. от границата към пътя и дъното и на 3,0 м. от
страничните кадастрални граници; с устройствени показатели: Плътност на застрояване
до 50%, Кинт до 1,2, Плътност на озеленяване мин. 50%, съгласно скица-предложение
по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ.

Да се представят становища от РИОСВ – Варна, „Енерго-Про Мрежи” АД клон
град Добрич и „В и К” АД град Добрич, при внасянето на ПУП-ПЗ за процедиране и
одобряване, съгласно протокол № 2/09.02.2017 г. решение № 5 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 и в PDF формат.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 17/28 февруари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2017 година

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен
устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.902.310 в  местността
„Гаази баба” в землището на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 17 – 8:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешава изработване на проект на Подробен устройствен план –
План на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ72624.902.310 в местността „Гаази баба” в
землището на гр. Добрич, за промяна предназначение на земеделския имот в за
„Жилищно строителство”; с ново, ниско (Н до 10 м), свободно застрояване в
ограничителни линии на 5,0 м. от границата към пътя и към дъното и на 3,0 м. от
страничните кадастрални граници; с устройствени показатели: Плътност на застрояване
до 50%, Кинт до 1,2, Плътност на озеленяване мин. 50%, съгласно коригираната скица-
предложение по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ.

Да се представят становища от РИОСВ – Варна, „Енерго-Про Мрежи” АД клон
град Добрич и „В и К” АД град Добрич, при внасянето на ПУП-ПЗ за процедиране и
одобряване, съгласно протокол № 2/09.02.2017 г. решение № 6 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 и в PDF формат.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 17/28 февруари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2017 година

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен
устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.481 в  местността
„Гаази баба” в землището на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 17 – 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 ПИ72624.905.481 в местността „Гаази баба” в
землището на гр. Добрич, за промяна предназначение на земеделския имот в за
„Жилищно строителство”; с ново, ниско (Н до 10 м), свободно застрояване в
ограничителни линии на 5,0 м. от границата към пътя и към дъното и на 3,0 м. от
страничните кадастрални граници; с устройствени показатели: Плътност на застрояване
до 50%, Кинт до 1,2, Плътност на озеленяване мин. 50%, съгласно скица-предложение
по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ.

Да се представят становища от РИОСВ – Варна, „Енерго-Про Мрежи” АД клон
град Добрич и „В и К” АД град Добрич, при внасянето на ПУП-ПЗ за процедиране и
одобряване, съгласно протокол № 1/26.01.2017 г. решение № 4 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 и в PDF формат.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 40; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 17/28 февруари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2017 година

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно отказ за разрешаване изработване на проект на Подробен
устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.676 в  местността
„Гаази баба” в землището на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 17 – 10:

В така приложената скица-предложение се иска ново застрояване по западната
граница със земеделски имот ПИ 72624.905.675 – лозе. Свързано застрояване, съгласно
чл. 21 от ЗУТ, се допуска при наличие на нотариално заверено писмено съгласие на
собствениците на съседния имот, с който се установява свързано застрояване. Тези
условия не са и не могат да бъдат изпълними, тъй като съседният имот ПИ
72624.905.675 в тази си част (по цялата обща граница с ПИ72624.905.676) е широк 1
(един) метър, т.е. там не може да се реализира застрояване.

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл.124а, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл.124 б, ал. 5 от ЗУТ, отказва да разреши
изработване на проект на Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ)
за ПИ 72624.905.676 в местността „Гаази баба” в землището на град Добрич, за
промяна предназначение на земеделския имот в за „Жилищно строителство”; с ново,
ниско (Н до 10 м), застрояване, с ограничителни линии: на границата с ПИ
72624.905.675, на 5,0 м. от границата към пътя и дъното и на 3,0 м. от страничната
кадастрална граница, обща с ПИ72624.905.396.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 29; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 4.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 17/28 февруари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2017 година

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно закупуване на поземлен имот с идентификатор 72624.433.26
по КККР на град Добрич за разширяване на Гробищен парк – град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 17 – 11:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и
чл. 8, ал. 9, т. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), допълва Програмата за
управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в част II. ОБХВАТ И
СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА, създава се нова точка 8. Закупуване на имоти.
Същата се допълва със следния имот:

- поземлен имот с идентификатор 72624.433.26 по КККР на град Добрич,
земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе с площ 1 500 кв.м.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
34, ал. 2 от ЗОС, чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и чл. 6, ал. 1, т. 7 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация, дава съгласие Община град Добрич да закупи поземлен
имот с идентификатор 72624.433.26 по КККР на град Добрич, земеделска земя, с начин
на трайно ползване - лозе с площ 1500 (хиляда и петстотин) кв.м., (1 501.00 кв.м. по
документ за собственост Н.А. №146/20.03.1995 г., том IXС, дело №2248/1995 г., а по
скица №15-65135/15.02.2017 г. с площ 1 500.00 кв.м.), собственост на Диян Пламенов
Кючуков, като одобрява предложената цена в размер на 6000 (шест хиляди) лева. (4 000
лева за декар).

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 17/28 февруари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2017 година

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно предоставяне за ползване на общинските пасища, мери и
ливади през стопанската 2017 – 2018 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 17 – 12:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,
чл. 37и, ал. 1 и ал. 3 и чл.37о, ал.1 и ал. 4 от ЗСПЗЗ:

I. Дава съгласие за предоставяне на пасища, мери и ливади за общо и
индивидуално ползване през стопанската 2017-2018 година, описани подробно в
Приложение 1.

ІІ. Одобрява цена определена по пазарен механизъм, изготвена от независим
оценител в размер на 7.00 лева за декар за отдаване под наем на пасища, мери и ливади
от общинския поземлен фонд.

ІІІ. Приема правила за ползване на пасищата и мерите от Общинския поземлен
фонд на Община град Добрич, съгласно Приложение 2.

ІV. Приема Годишен план за паша за стопанската 2017-2018 година, съгласно
Приложение 3.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



Приложение 1

Пасища и мери от Общински поземлен фонд на Община град Добрич

№
предназначение на

имота
кадастрален

идентификатор населено място
Категория на

земята площ /кв.м
1 пасище, мера 72624.300.26 землище гр.Добрич ІV 60 735 за индивидуално ползване
2 пасище, мера 72624.122.420 землище гр.Добрич ІV 742 за общо ползване
3 пасище, мера 72624.137.22 землище гр.Добрич ІV 10 942 за общо ползване
4 пасище, мера 72624.201.40 землище гр.Добрич ІІІ 155 335 за индивидуално ползване
5 пасище, мера 72624.201.41 землище гр.Добрич ІІІ 58 502 за индивидуално ползване
6 пасище, мера 72624.201.54 землище гр.Добрич ІІІ 56 753 за индивидуално ползване
7 пасище, мера 72624.284.74 землище гр.Добрич ІІІ 12 688 за индивидуално ползване
8 пасище, мера 72624.289.30 землище гр.Добрич ІІІ 23 987 за индивидуално ползване



Приложение 2
ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ ОТ

ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД
ДОБРИЧ ЗА СТОПАНСКАТА 2017/2018 ГОДИНА

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

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

съобразено с утвърдените със Заповед РД 09-122/23.02.2015 г. на Министъра на
Земеделието и храните „Национални стандарти за добро земеделско и екологично
състояние на земята”.

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

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

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

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

поземлен фонд се отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни
обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни,
по цена, определена по пазарен механизъм. Пасища, мери и ливади от общинския
поземлен фонд се предоставят под наем на лица, които нямат данъчни задължения към
Общинския поземлен фонд.

2.1.2. Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за
общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с
категории и се обявява в общината и се публикува на интернет страницата на
общината.

2.1.3. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които
имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и
вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от
притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече
от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 20 дка за 1
животинска единица в имоти от осма до десета категория.

2.1.4. Правоимащите лица подават заявление по образец до Kмета на общината,
към което прилагат документи от първи до десети март на текущата година.

2.1.5. Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за
всеки кандидат площ по реда на т.2.1.3 и разпределя имотите за землището. Комисията
съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на
необходимите площи.

2.1.6. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в
землището към разпределените по реда на т.2.1.5 имоти съответната комисия извършва
допълнително разпределение в съседно землище, което може да се намира в съседна
община или област, и съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в



срок до 1 юни. Този ред се прилага до изчерпване на имотите от общинския поземлен
фонд или до достигане на нормата по т. 2.1.3. Разпределението се извършва
последователно в съседното землище, община и област.

2.1.7. При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд след
разпределението по т.2.1.6 в съответното и съседни землища, по заявление от
правоимащото лице в срок до 10 юни, комисията по т.2.1.5. предоставя служебно на
министъра на земеделието и храните или оправомощено от него лице протоколите и
заявление за допълнително разпределение на имоти от държавния поземлен фонд.

2.1.8. Въз основа на протоколите на комисиите по 2.1.5 и т.2.1.6 и след
заплащане на наемната цена Кметът на общината сключва
договор за наем. Минималният срок на договорите е 5 стопански години. Договорите
съдържат данните по т.2.1.1, т.2.1.2 и се регистрират в общинската служба по
земеделие. В договорите за наем се предвижда увеличаване на наемната цена с
официалния инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван от НСИ.

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

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

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

2.2. Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо ползване.
По смисъла на ЗСПЗЗ „общо ползване” е традиционна практика на жителите от

населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху
обществените мери и пасища, включително чрез образуване на едно или повече
колективни стада.

3. Мерите и пасищата, предназначени предимно за косене.
3.1. Косенето в пасищата да се извършва, като се спазват Националните

стандарти, утвърдени със заповед на Министъра на земеделието и храните за добро
екологично и земеделско състояние. Косенето да се извършва ръчно или с ръчни
косачки за бавно косене, като се започва от средата към периферията.

3.2. Да не се извършва коситба в размножителния период на птиците.

4. Прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите
Като прокари за селскостопански животни до местата за паша и водопоите да се

ползват съществуващите прокари и полските пътища.

5. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата
5.1. Условия за опазване и поддържане на пасищата:
5.1.1. За почвения слой не се допуска:
1) нарушаване целостта на почвения слой - разкопаване, вземане на чимове,

камъни, почва, разораване;
2) преминаването и движението с моторни превозни средства в самото пасище;
3) едновременното струпване на големи стада с животни на едно и също място

за едновременно пашуване и за водопой ;



5.2. За биологично разнообразие - опазване и поддържане на местообитанията
при паша, не се допуска:

1) паленето на огън извън определените, обезопасени и обозначени за това места;
2) унищожаването на видовете от флората чрез изкореняване, изкопаване, сеч,

промени в ландшафта;
3) оставянето на пашуващите животни без надзор;
4) внасянето на минерални торове за подобряване на тревата;
5) не се позволява разпръскването на битови отпадъци из пасището
6) собственикът на животните е длъжен да осигури и гарантира изнасянето на

битовите отпадъци извън пасището;
7) опожаряване на дървесна, храстова и тревна растителност по пасищата с цел

предизвикване нов подраст;
8) поддържане в добро състояние наличните инфраструктурни обекти за водопой –

чешми, корита и др.

6. Ветеринарна профилактика
6.1. Ветеринарна профилактика се прилага при доказано заболяване на

животните причинено от кърлежи. За целта заразените пасища се поставят в изолация и
не се допуска паша на животни в заразени участъци.

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

7. Охрана
Охрана на наетите мери и пасища от общински поземлен фонд е съответно за

сметка на ползвателите.

8. Режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните
дадености на топографски, почвени, климатични и други физически условия, и на
развитието на животновъдството на територията на общината.

Да се спазват всички правила, условия и разпоредби, разписани в т.5. Мерки за
опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата.



Приложение 3

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША ЗА СТОПАНСКАТА 2017/2018 ГОДИНА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

I. ОСНОВАНИЕ
Настоящият Годишен план за паша за стопанската 2017/2018 година е разработен

на основание чл. 37о, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи (ЗСПЗЗ), съгласно който същият се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и
приемане от Общински съвет.

II. ОБХВАТ
Годишният план за паша посочва годишното ползване на мерите и пасищата от

Общински поземлен фонд на територията на Община град Добрич, като определя
размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално
ползване и правилата за ползването на мерите и пасищата на територията на общината
на основание чл. 37о, ал. 1, т. 1 и т.2 от ЗСПЗЗ.

III. ЦЕЛ
Целта на плана е да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването

на мерите и пасищата, общинска собственост, както и да се повиши положителното
въздействие върху околната среда, спазвайки добрите селскостопански практики.

IV. СПИСЪК С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА МЕРИТЕ И
ПАСИЩАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

Пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд са определени за
общо и индивидуално ползване на територията на Община град Добрич, включени в
списъка в Приложение № 1.

V. ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ МЕРИ И ПАСИЩА ОТ ОБЩИНСКИЯ
ПОЗЕМЛЕН ФОНД

Размера и местоположението на мерите и пасищата, както и правилата за общо и
за индивидуално ползване на територията на Община град Добрич в зависимост от броя
и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище се
определя от Общинския съвет на Община град Добрич с решение, прието с мнозинство
от общия брой на съветниците.

VІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ.
1. Общината e длъжна:
1.1. Да предостави и осигури безпрепятствено ползване на мери и пасища – публична
общинска собственост за ползване от земеделските стопани, регистрирани като
земеделски производители и желаещите да поддържат мерите и пасищата в добро
земеделско и екологично състояние.
1.2. При недостиг на мери и пасища в дадено землище да предостави в съседно
землище.
1.3. Да упражнява контрол за спазване на мерките за опазване, поддържане и
подобряване на ползването на пасищата и мерите.
2. Ползвателите на мерите и пасищата са длъжни:



2.1. Да ползват предоставените мери и пасища за индивидуално или общо ползване
единствено за паша на притежаваните и регистрирани пасищни животни, когато са
регистрирани земеделски производители с животни;
2.2. Да не се събира такса от собствениците на животни;
2.3. Наемателите без животни, поддържащи в добро екологично състояние да
предоставят свободен достъп до пасищата и мерите на животни, отглеждани в
населеното място, както и да не събират такса от собствениците на единични животни,
независимо от разходите, които са направили по почистването на пасищата;
2.4. Да не разорават предоставените им мери и пасища, както и да не променят начина
на трайно ползване;
2.5. Да опазват постоянно затревените площи в близост до гори от навлизане на
дървесна и храстовидна растителност в тях. Провеждането на сеч на отделно стоящи и
групи дървета да се извършва, съгласно Закона за опазване на селскостопанското
имущество;
2.6. Да използват мерите и пасищата щадящо и да районират пашата с оглед на
опазването им;
2.7. Задължително да почистват мерите и пасищата от камъни, битови, строителни,
промишлени и др. отпадъци;
2.8. Да поддържат пасищата и мерите в добро земеделско и екологично състояние в
съответствие с Националните стандарти, утвърдени със Заповед РД 09-122/23.02.2015 г.
на Министъра на земеделието и храните, включително:
 Задължително е запазването и поддържането на съществуващите трайни тераси.
 Задължително е постоянните пасища и ливади да се почистват от нежелана

храстовидна растителност. Да се провежда борба с агресивни и устойчиви
растителни видове - орлова папрат, чемерика, айлант, аморфа и къпина.

 Задължително е да се запазват съществуващите полски граници (синори).
 Задължително е опазването на земеделски площи в близост до гори от

навлизането на дървесна и храстовидна растителност в тях.
2.9. Да поддържат в добро здравословно състояние отглежданите животни
/задължителните ваксинации и обезпаразитяване/, с оглед недопускане
разпространението на зарази и паразити;
2.10. Не се допускат торене и третиране на мерите и пасищата с препарати за
растителна защита;
2.11. Да се ползват като прокари за животните до местата за паша и водопои имотите с
начин на трайно ползване „прокар“ и съществуващите полски пътища;
2.12. Да охраняват и недопускат преминаването на моторни превозни средства;
2.13. Да провеждат необходимите мероприятия по осигуряване на пожарна безопасност
в мерите и пасища.

VII. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПЛАНА

1. Кмета на Общината:
1.1. Ръководи и контролира изпълнението на мероприятията по стопанисване и
управление на мерите и пасищата от Общинския поземлен фонд на територията на
общината, съгласно ЗСПЗЗ;
1.2. Упълномощава длъжностни лица за провеждането на конкретни процедури и
мероприятия в изпълнение изискванията на закона;

2. Дирекция „Общинска собственост ”:
2.1. Отговаря за актуализацията на плана;



2.2. Съдейства и подпомага собствениците на животни в населените места по
изпълнението на плана;
2.3. Изготвя договорите за ползване на мери и пасища от Общинския поземлен фонд;
2.4. Води регистър на сключените договори и следят техните срокове.

VІІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
При изпълнение на плана, Община град Добрич взаимодейства с: Общинска

служба по земеделие – Добричка, ОД „Земеделие“ гр. Добрич, ОД по безопастност по
храните гр. Добрич.

ІX. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА
Наемите за ползване на мери и пасища, общинска собственост постъпват в приход

на бюджета на общината.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 17/28 февруари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2017 година

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно даване на мандат и определяне на представител на Община
град Добрич на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К в
обособена територия, обслужвана от «В и К» АД, град Добрич, което ще се проведе на
10 март 2017 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 17 – 13:

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

1. Дава мандат на Йордан Тошков Йорданов – Кмет на Община град
Добрич, а при невъзможност да присъства лично, определя  Росица
Йорданова, зам.кмет ИРЕФ, да представлява Община град Добрич в
редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К в
обособената територия, обслужвана от „В и К Добрич“ АД, град
Добрич, което ще се проведе  на 10 март 2017 г. от 10,00 часа в зала
„Пресцентър“ на Областна администрация Добрич.

2. Упълномощава Кмета на Община град Добрич, съответно определения в
т. 1 представител 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“

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 17/28 февруари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2017 година

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно промяна в състава на Общински съвет за сътрудничество по
етническите и интеграционни въпроси

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 17 – 14:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т.23  и ал. 2 от
ЗМСМА и чл.13 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за
сътрудничество по етническите и интеграционни  въпроси,  актуализира и определя
състава на Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни
въпроси, както следва:

Председател: Д-р Емилия Баева – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“  Община
град Добрич;

Зам.- председател: Бедрие Менду – представител на Сдружение „Интеграция към
просветление – РОМА“;

Секретар: Несрин Йълмаз – експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности“
Община град Добрич;

и членове:
1.Антония Кирова - общински съветник, Общински съвет град

Добрич;
2.Гюрсел Кърнак - общински съветник, Общински съвет град
Добрич;

3.Боян Саркизов - общински съветник, Общински съвет град
Добрич;
4. Пламен Йорданов - общински съветник, Общински съвет град
Добрич;
5.Ася Кръчмарова – директор на Дирекция ГРОН;
6.Красимира Кирова – гл. експерт „Управление на здравната
грижа в общинските и социалните услуги“;
7.Наталия Франгова – секретар на МКБППМН;
8.Каролина Динолова – гл. експерт в дирекция „Хуманитарни
дейности“;



9. Жанета Белчева – началник отдел „Посреднически услуги“ към
дирекция „Бюро  по труда“ град Добрич;
10. Лазарин Георгиев – полицейски инспектор в Първо районно
управление на МВР - Добрич;
11.Донка Георгиева – гл. експерт в Регионална здравна
инспекция – Добрич;
12.Галя Гочева – главен библиотекар в РБ „Дора Габе“ град
Добрич;
13.Магдалена Миткова – директор на дирекция „Социално
подпомагане“ град Добрич;
14.Светлана Йосифова – специалист БМЧК/ Социално-здравна
помощ в ОС на БЧК;
15.Елена Карабельова – организатор в Общински младежки
център „Захари Стоянов“;
16.Марияна Георгиева – секретар на НЧ „Романо Дром 2002“;
17.Юлиян Георгиев – председател на Федерация „Обединени
ромски общности“;
18.Джемайдин  Акиф - координатор  на Сдружение „Обединени
добруджански роми“.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 17/28 февруари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2017 година

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за побратимяване на Община град Добрич с Нижни Новгород, Русия и
Бялисток, Полша

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 17 – 15:

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 съгласие за побратимяване на Община град Добрич с град Нижни
Новгород, Русия и с град Бялисток, Полша.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 37; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 17/28 февруари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2017 година

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно участие в четвъртата процедура за присъждане на Етикет за
иновации и добро управление на местно ниво през 2017 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 17 – 16:

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 покана на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството до българските
общини за участие в процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро
управление на местно ниво на Съвета на Европа и във връзка с постъпило предложение
от Кмета на общината, реши:

1. Община Добрич приема 12-те принципа за добро демократично управление на
Съвета на Европа и се ангажира да продължи да ги прилага в дейността си.

2. Общински съвет град Добрич дава съгласие за участие на общината в
процедурата по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на
местно ниво през 2017 г.

3. Възлага на Кмета да подготви и подаде необходимата документация за
кандидатстване на общината по процедурата за присъждане на Етикета за
иновации и добро управление на местно ниво през 2017 г.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 17/28 февруари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2017 година

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за именуване на Седмица на камерната музика с международно участие

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 17 – 17:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, именува
Седмица на камерната музика с международно участие - на името на  Константин
Илиев – Седмица на камерната музика с международно участие „Константин Илиев“.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 17/28 февруари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2017 година

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продажба на имот, общинска собственост, по реда на Закона за
общинската собственост

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 17 – 18:

1. 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 имот:

- поземлен имот с идентификатор №72624.613.467 по КККР на град Добрич,
идентичен с УПИ I- 467, кв. 725 по ПУП-ПРЗ на ЖК ”Изгрев” на град Добрич, приет с
Решение № 56-3/29.05.2007 г. на Общински съвет град Добрич, находящ се на ул.
Купен № 68, отреден за жилищно строителство, с площ 328.00 (триста двадесет и осем)
кв.м., актуван с АОС № 5298 от 20.01.2017 г., вписан под №122, том I, вх.рег.№ 533 от
24.01.2017 г. и начална тръжна цена 14 192.00 (четиринадесет хиляди сто деветдесет и
два) лева, без включен ДДС.

Данъчната оценка на имота е 5 182.40 (пет хиляди сто осемдесет и два и 0.40)
лева.

2. Заплащането да се извърши по достигнатата на търга цена в лева.
3. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона,

действия.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 17/28 февруари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2017 година

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост –
помещение в АЕМО „Стария Добрич” град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 17 – 19:

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
(НРПУРОИ):

1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под
наем на имот, публична общинска собственост, находящ се в АЕМО ”Стария Добрич”,
град Добрич, представляващ помещение с площ 21,30 кв.м. Отдава се за ателие за
извършване на художествена дейност, с начална тръжна цена 35,15 лева на месец и 20
% ДДС, определена съгласно Приложение № 1 към НРПУРОИ.

Имотът е актуван с АОС № 2162 от 24.04.2003 г.
Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона,

действия по изпълнението на настоящото решение.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 17/28 февруари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Сформиране на Временна комисия за изготвяне на проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за
настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд и
предложение за промяна в баланса и счетоводните записвания в частта на собствения
капитал на „Жилфонд - Инвест“ ЕООД.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 17 – 20:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и
чл. 60, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град
Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация:

І. Сформира Временна комисия, която да извърши анализ във връзка с
констатациите на Сметната палата относно несъответствията в действащата в момента
Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под
наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд и при необходимост да
направи предложения за изменения в същата в съответствие с действащото
законодателство и за законосъобразно стопанисване и управление на общинските
жилища.

ІІ. Определя едномесечен срок за работа на Временната комисия.
ІІІ. Определя следните свои представители във Временната комисия:

1. Михаел Игнатов
2. арх. Нежля Амди - Ганева
3. Божанка Вуцова
4. Зорница Михайлова
5. Атанас Атанасов
6. Светлозар Стоянов
7. Невена Николова
8. Милко Пенчев
9. Петя Обретенова



ІV. Определя петима представители на общинска администрация във
Временната комисия.

V. Избира за Председател на Временната комисия – Герман Германов.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 29; "ПРОТИВ" - 1; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 8.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 17/28 февруари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост –
помещение № 410 в сградата на бивша Стоматологична поликлиника

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 17 – 21:

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 част
от имот - публична общинска собственост в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по
ул. „Димитър Петков“ № 5 (бивша Стоматологична поликлиника) за срок от 10 (десет)
години, както следва:

- Помещение № 410 на четвърти етаж, с площ 13.79 кв. м., с начална тръжна
цена 121.63 лева месечно и 20% ДДС, за зъботехнически услуги.

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" - 38; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 17/28 февруари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на част от общински нежилищен имот – стая № 3 в
сградата на ул. Васил Левски № 7 град Добрич – на Сдружение на жените с
онкологични заболявания и техните сподвижници, град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 17 – 22:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14,
ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 22, ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за
отдаване под наем на стая № 3 в сграда на ул. ”Васил Левски” № 7 в град Добрич, с
площ от 17.39 кв.м., месечен наем в размер на 25.56 (Двадесет и пет лева и 56 ст.) и
20% ДДС, на Сдружение на жените с онкологични заболявания и техните
сподвижници. Цената е определена съгласно Приложение № 1, т. 1 към Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Срок за отдаване - 5 (пет) години.
II. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона,

действия по изпълнението.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 17/28 февруари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост по
ул. Гоце Делчев - за поставяне на павилион за търговска дейност

След обсъжданията, с 1 глас „ЗА”, 7 гласа „ПРОТИВ” и 29 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, предложението за отдаване под наем на част от имот, публична
общинска собственост по ул. Гоце Делчев - за поставяне на павилион за търговска
дейност не бе прието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 17/28 февруари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.904.109 по КККР на град
Добрич, находящ се в местността „Гаази баба”

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 17 – 24:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл. 53,
ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ, дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община
град Добрич и Христин Ангелов Николов, Катя Христова Якимова и Мирослава
Ангелова Николова за част от ПИ 72624.904.109 по КККР на град Добрич, с площ
128.00  кв.м., находящ се в местността ”Гаази Баба”, чрез продажба частта на
Общината от 128.00 кв.м., за сумата от 2 346.00 (Две хиляди триста четиридесет и
шест) лева или 18.33 лв./кв.м., без включен ДДС. Данъчната оценка на частта на
Общината е 43.40 (четиридесет и три и 0.40) лева.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 40; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 17/28 февруари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.602.794 по КККР на град
Добрич, находящ се по ул. Княз Ал. Батенберг № 20, кв. Рилци

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 17 – 25:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36 от ЗС и чл.
53, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ, дава съгласие за прекратяване на съсобственост между
Община град Добрич и Жулиета Любомирова Иванова и Андрей Димитров Гарчев за
част от ПИ 72624.602.794 по КККР на град Добрич, с площ 376.00  кв.м., УПИ XV-
794, кв.938, по кадастрален и ЗРП на ЖК „Рилци”, град Добрич, находящ се по ул.
Княз Александър Батенберг, № 20, чрез продажба частта на Общината от 376.00
кв.м. за сумата от 6109.00 (Шест хиляди сто и девет) лева или 16.25 лв./кв.м., без
включен ДДС. Данъчната оценка на частта на Общината е 4 248.80 (Четири хиляди
двеста четиридесет и осем и 0.80) лева.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 17/28 февруари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за упражняване на
правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските
дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 17 – 26:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 51а, ал. 4 от Закона за общинската
собственост, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за упражняване
на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските
дружества по ЗЗД и Сдружения по ЗЮЛНЦ на Община град Добрич, както следва:

§1. В Договор за възлагане на управление на ЕООД с общинско имущество,
представляващ Образец № 6 към Приложение № 1 на Наредбата, Раздел VІ
„Прекратяване на договора. Неустойки”, се създават нови точки т.6.7. и т.6.8. със
следното съдържание:

т.6.7. Когато през време на действието на настоящият договор, управителят
придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието
за прекратяване, той има право на обезщетение в размер на две месечни
възнаграждения при прекратяване на настоящия договор, а ако е работил в същото
дружество през последните 10 години – в размер на 6 месечни възнаграждения.
Размерът на обезщетението се изчислява на база начисленото възнаграждение на
управителя за последния пълен месец преди прекратяването, през който той е
изпълнявал задълженията си по този договор.

т.6.8. При прекратяване на договора, с изключение на прекратяване на договора
по т. 6.3, букви „г”, „д”, „е” и „ж”, на управителя се изплаща обезщетение,
съответстващо на неползвания от него платен годишен отпуск, правото за който не е
погасено по давност и дължимото възнаграждение по този договор за месеца на
прекратяването, съобразно броя отработени дни. Размерът на обезщетението се
изчислява на база начисленото на управителя среднодневно възнаграждение за
последния календарен месец, предхождащ прекратяването на договора, през който
управителят е изпълнявал задълженията си най – малко 10 работни дни.



§2. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за упражняване на
правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските
дружества по ЗЗД и Сдружения по ЗЮЛНЦ влиза в сила след обнародването й в печата
или разгласяването й по друг начин на територията на общината.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 17/28 февруари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно откриване на процедура и определяне състав на комисия за
провеждане конкурс за управител на „Тролейбусен транспорт” ЕООД град Добрич

След обсъжданията, докладната записка бе оттеглена от вносителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 17/28 февруари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно откриване на процедура и определяне състав на комисия за
провеждане конкурс за управител на „Автобусен транспорт” ЕООД град Добрич

С  16 гласа „ЗА”, 1 глас „ПРОТИВ” и 20 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, докладната
записка относно откриване на процедура и определяне състав на комисия за
провеждане конкурс за управител на „Автобусен транспорт” ЕООД град Добрич не бе
приета.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 17/28 февруари 2017 година
ПРОТОКОЛ

№ 17
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 28 февруари 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно откриване на процедура и определяне състав на комисия за
провеждане конкурс за управител на „Жилфонд – инвест” ЕООД град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 17 – 29:

І. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 32
ал. 1 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на
търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и
договорите и сдруженията  по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, във
връзка с т. 1 от Приложение №1 към същата Наредба “Ред и условия за провеждане на
конкурсите за възлагане на управлението на еднолични търговски дружества с
общинско участие”, открива Процедура за провеждане конкурс за възлагане
управлението на “Жилфонд-инвест” ЕООД град  Добрич и одобрява  състава на
Комисията за подготовка и провеждане на конкурса, както следва:

Председател: Зам. Кмет на Община град Добрич;
Секретар: Служител от Общинска администрация.
и членове:

1. Светлозар Стоянов - общински съветник от  ПК "Промишлено-
стопанска дейност, земеделие и трудова заетост";
2. арх. Емилия Добрева - общински съветник от  ПК "Устройство на
територията, жилищна политика и строителство";
3. Правоспособен  юрист от общинска администрация.

ІІ. Конкурсът да се проведе съгласно изискванията на Наредбата за упражняване
на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества,
гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по
Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Велка Тонева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 17/28 февруари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2017 година

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно издаване на Запис на Заповед във връзка с депозиране на
искане за авансово плащане по Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност
и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) - Добрич” BG16RFOP001-1.011-0001-С01

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 17 – 30:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,
възлага на Кмета на Община град Добрич:
 Да издаде Запис на Заповед, приложим към пакет документи, като част от

искане за авансово плащане до Управляващия орган по Договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.011-0001-С01, по Проект
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на
РДПБЗН (РС ПБЗН) – Добрич” за сумата от 210 000,00 лева и срок на
предявяване платим до 28 януари 2019 година.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 17/28 февруари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2017 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно даване съгласие за кандидатстване на Община град Добрич
пред Фонд “Социална закрила” с проектно предложение „Модернизация на
кухненското оборудване и обзавеждане на „Дом стари хора – град Добрич” и
осигуряване на съфинансиране по проекта

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 17 – 31:

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

1. Дава съгласие Община град Добрич да кандидатства  с проектно предложение
”Модернизация на кухненско оборудване и обзавеждане на „Дом стари хора – град
Добрич“  пред Фонд ”Социална закрила” към Министерството на труда и социалната
политика.

2. Поема ангажимент за осигуряване на необходимото съфинансиране в размер
на не по-малко от 10% от общата стойност на проекта.

3. Възлага на Кмета на Община град Добрич да подготви и внесе проектно
предложение, окомплектовано с изискуемите документи, съгласно правилата на Фонд
”Социална закрила”.

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

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
"ЗА" - 35; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 17/28 февруари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2017 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и
Превантивно – информационен център за 2016 година и План за действие – 2017
година за изпълнение на Общинската стратегия на Общински съвет по наркотични
вещества

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 17 – 32:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23  и ал. 2 от
ЗМСМА, приема Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични
вещества и Превантивно-информационен център по наркотични вещества град
Добрич за 2016 г.

2. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от
ЗМСМА, приема План за действие 2017 г. за изпълнение на Общинската
стратегия за превенция на наркомании от Общински съвет по наркотични
вещества град Добрич.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 17/28 февруари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2017 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Доклад за изпълнение на План за действие на Община град Добрич за
2016 година за подкрепа на интеграционните политики за граждани в уязвимо социално
положение (2015 – 2020)

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 17 – 33:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,
приема  Доклад за изпълнение на План за действие на Община град Добрич за 2016
година за подкрепа на интеграционните политики за граждани в уязвимо социално
положение (2015-2020).

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 36; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 17/28 февруари 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 17

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 февруари 2017 година

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно отмяна на Решение № 16-6 от 31.01.2017 година на
Общински съвет град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 17 – 34:

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. 45, ал. 9 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, отменя свое Решение
№ 16-6 от 31.01.2017 г., с което е приета Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община град Добрич.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 34; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Велка Тонева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)


