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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 18/28 март 2017 година
ПРОТОКОЛ

№ 18
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 28 март 2017 година

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината
на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град
Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 18 – 1:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7, т. 13, т. 23 и ал. 2
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9 от Закона за
местните данъци и такси, чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове, чл. 99
от Закона за движението по пътищата и чл. 79 от Административнопроцесуалния
кодекс:

1. Отменя Наредба за организацията, безопасността на движението и
дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на
Община град Добрич, приета с Решение № 45-1/26.04.2011 г., изм. и доп. с Решение №
38-2/28.10.2014 г.  на Общински съвет град Добрич.

2. Приема Наредба за организацията, безопасността на движението и
дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на
Община град Добрич.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 36; "ПРОТИВ" - 1; "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 18/28 март 2017 година
ПРОТОКОЛ

№ 18

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

ПО ВТОРА 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 № 18 – 2:

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 се 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.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 18/28 март 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 18

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

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020 г. на
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 18 – 3:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 83, ал. 2 от Закона
за публичните финанси, приема  бюджетната прогноза  за местни  дейности, съгласно
Приложение № 1 „Прогноза за периода 2018-2020 г. на постъпленията от местни
приходи и на разходите за местни дейности”.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 18/28 март 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 18

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

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Информация за промяна в бюджетните взаимоотношения с второстепенните
разпоредители с бюджет от функция «Образование»

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 18 – 4:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 282 от Закона за
предучилищното и училищно образование и чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните
финанси, приема  Информация за промяна в бюджетните взаимоотношения с
второстепенните разпоредители с бюджет от функция „Образование” и
актуализираното разпределение на променените бюджети  по разпоредители с бюджет
и по дейности.

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 18/28 март 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 18

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

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за опазване на
околната среда през 2016 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 18 – 5:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване
на околната среда, приема Отчета за изпълнение на дейностите, заложени в
Общинската програма за опазване на околната среда през 2016 година.

2. Общински съвет град Добрич предлага на общинска администрация да разгледа
възможностите за преместване станцията за измерване чистотата на
атмосферния въздух на друго подходящо място, след решение на Общински
съвет.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 18/28 март 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 18

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

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно закупуване на поземлени имоти с идентификатори по КККР
на град Добрич: 72624.433.85, 72624.433.86, 72624.433.87, 72624.433.88 за разширяване
на Гробищен парк - град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 18 – 6:

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, т. 8. Закупуване на имоти, със следните имоти:

- поземлен имот с идентификатор 72624.433.85 по КККР на град Добрич,
земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе с площ 1 667 кв.м.;

- поземлен имот с идентификатор 72624.433.86 по КККР на град Добрич,
земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе с площ 1 111 кв.м.;

- поземлен имот с идентификатор 72624.433.87 по КККР на град Добрич,
земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе с площ 1 111 кв.м.;

- поземлен имот с идентификатор 72624.433.88 по КККР на град Добрич,
земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе с площ 1 111 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 поземлени
имоти с идентификатори по КККР на град Добрич: 72624.433.85 с площ 1 667 (хиляда
шестстотин шестдесет и седем) кв.м., 72624.433.86 с площ 1 111 (хиляда сто и
единадесет) кв.м., 72624.433.87 с площ 1 111 (хиляда сто и единадесет) кв.м.,
72624.433.88 с площ 1 111 (хиляда сто и единадесет) кв.м, представляващи земеделски
земи, с начин на трайно ползване - лозе, собственост на Пламен Атанасов Петков, като



одобрява предложената цена в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева. (4 000 лева за
декар).

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 18/28 март 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 18

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 март 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 72624.905.679 в местността
„Гаази баба” в землището на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 18 – 7:

I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.
124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешава изработване на Подробен устройствен план – План на
застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.679 в местността Гаази баба, в землището на
град Добрич,  за промяна предназначението на земеделския имот  в за „Жилищно
строителство“ с ново, ниско (Н до 10,0 м), свободно застрояване с ограничителни
линии на 5,0 м. от границата към пътя и на нормативно определените разстояния от
вътрешните граници, с устройствени показатели: Плътност на застрояване до 50%,
Кинт до 1,2 и Плътност на озеленяване мин. 50%.

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 № 3/23.02.2017 г. решение №10 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 и в PDF формат.

II. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите,
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 18/28 март 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 18

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 март 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 72624.904.527 в местността
„Гаази баба” в  землището на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 18 – 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 Подробен устройствен план – План на
застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.527 в местността Гаази баба, в землището на
град Добрич,  за промяна предназначението на земеделския имот  в за „Жилищно
строителство“ с ново, ниско (Н до 10,0 м), свободно застрояване с ограничителни
линии на 5,0 м. от границата към пътя и на нормативно определените разстояния от
вътрешните граници, с устройствени показатели: Плътност на застрояване до 50%,
Кинт до 1,2 и Плътност на озеленяване мин. 50%.

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 № 3/23.02.2017 г. решение № 9 на ОбЕСУТ.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 18/28 март 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 18

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 28 март 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 72624.906.488 в  местността
„Гаази баба” в землището на град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 18 – 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 Подробен устройствен план – План на
застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.906.488 в местността Гаази баба, в землището на
град Добрич,  за промяна предназначението на земеделския имот в за „Жилищно
строителство“  с ново, ниско (Н до 10,0 м), свободно застрояване с ограничителни
линии на 5,0 м. от границата към пътя и на нормативно определените разстояния от
вътрешните граници, с устройствени показатели: Плътност на застрояване до 50%,
Кинт до 1,2 и Плътност на озеленяване мин. 50%.

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 № 3/23.02.2017 г. решение № 8 на ОбЕСУТ.

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

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 35; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 18/28 март 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 18

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

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно разрешаване изработване на проект за Подробен
устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ)
72624.267.104 (пустееща необработваема земя); 72624.271.21 (ведомствен път);
72624.274.86 (път от републиканска пътна мрежа); 72624.274.87 (местен път);
72624.325.155 (ведомствен път); 72624.325.157 (ведомствен път); 72624.333.42
(ведомствен път); 72624.333.44 (местен път); 72624.352.6 (ведомствен път) за обект:
Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс -
България“ ЕООД на територията на Община град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 18 – 10:

I.Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл.124 а, ал. 1 от ЗУТ , във връзка с чл. 131, ал. 1 от ЗУТ:

1. Дава предварително съгласие за провеждане на трасе през 72624.267.104
(пустееща необработваема земя); 72624.271.21 (ведомствен път); 72624.274.86 (път от
републиканска пътна мрежа); 72624.274.87 (местен път); 72624.325.155 (ведомствен
път); 72624.325.157 (ведомствен път); 72624.333.42 (ведомствен път); 72624.333.44
(местен път); 72624.352.6 (ведомствен път) за обект: Подземна оптична мрежа за
електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс - България“ ЕООД на територията на
Община град Добрич.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен
план (ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ) за обект: Подземна оптична мрежа за
електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс - България“ ЕООД на територията на
Община град Добрич.

Проектът да се представи в един оригинал на хартиен носител и в цифров вид
върху техничеси 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 и на PDF формат.

Същият да се съгласува с Енерго - Про Мрежи АД клон град Добрич, В и К
Добрич АД и Областно пътно управление, преди внасянето му за процедиране и



одобряване в Община град Добрич, съгласно протокол №3/23.02.2017 г. решение №11
на ОбЕСУТ.

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)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 18/28 март 2017 година
ПРОТОКОЛ

№ 18
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 28 март 2017 година

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Отчет за изпълнението на Програмата за финансиране на граждански
инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2016
година и Решение за финансиране на граждански инициативи в полза на местната
общност от бюджета на Община град Добрич за 2017 година

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 18 – 11:

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

1. Приема отчета за изпълнение на Програмата за финансиране на граждански
инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за
2016 година.

2. Дава съгласие за финансиране на граждански инициативи в полза на местната
общност от бюджета на Община град Добрич през 2017 година в размер на
10 000 (десет хиляди) лева.

3. Да бъде актуализирана Програмата за финансиране на граждански инициативи в
полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич, както и да
бъдат изготвени специални задължителни указания - част от Програмата.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 18/28 март 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 18

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

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно определяне правомощията на Кмета на Община град
Добрич, представител в Общото събрание на акционерите на „Многопрофилна болница
за активно лечение”  АД град Добрич

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 18 – 12:

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

1. Общински съвет град Добрич упълномощава Кмета на Община град
Добрич, представител в Общото събрание на акционерите на “Многопрофилна Болница
зa Активно Лечение”  АД  Добрич, на основание Решение № 4-28/ 28 Януари 2016 г. на
Общински съвет град Добрич, да гласува на свиканото извънредно заседание на
29.03.2017 година по следния начин:

 По т.1 приема Решение за одобряване/потвърждаване извършването на действия
от Съвета на директорите по безвъзмездното учредяване на ограничени вещни
права в полза на държавата за нуждите на Министерство на здравеопазването
върху имоти, които ще бъдат обект на интервенции при реализирането на голям
инвестиционен проект за подкрепа на спешната медицинска помощ.

 По т.2 приема Решение за одобрение на разработената от Съвета на директорите
програма, която съдържа конкретни мерки за подобряване финансовото
състояние на лечебното заведение за постигане и/или запазване на устойчиво
развитие на дружеството.

 По т.3 приема Решение за гласуване „Въздържал се” във връзка с одобрение на
предложената промяна в състава на съвета на директорите, чрез освобождаване
на настоящия съвет на директорите в състав: Трифон Владимиров
Йорданов,Митко Христов Груев и Боряна Видева Видева – Зидарова и избиране



на нов тричленен съвет на директорите в състав:  Трифон Владимиров
Йорданов, Стелиян Кирилов Щерев и Искра Владимирова Желева.

 По т.4 приема Решение за гласуване „Въздържал се” за тригодишен мандат на
новоизбрания съвет на директорите.

 По т.5 приема Решение за гласуване „Въздържал се” във връзка Определяне
възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде
възложено управлението – Проект Решение: Общото събрание на акционерите
определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които
няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни
работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на
минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния
месец.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 35; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 18/28 март 2017 година
ПРОТОКОЛ

№ 18
от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 28 март 2017 година

ПО ТРИНАДЕСЕТА 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 № 18 – 13:

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 72624.619.578 по КККР на град Добрич, идентичен с УПИ XX,
кв.31 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик-Йовково”- Юг на град Добрич, одобрен със
Заповед №РД-02-14-1544/16.08.1999 г. на МРРБ, Заповед №252/27.03.2001 г., ПУП-
ПРЗ, одобрен със Заповед № 1294 от 10.12.2014 г. на Кмета на Община град Добрич,
находящ се на ул.Самарско знаме № 29, отреден за обществено обслужване, с площ
234.00 кв.м,  актуван с АОС № 5149 от 05.03.2015 г. вписан под №56, том V, вх.рег. №
2165 от 09.03.2015 г. и начална тръжна цена 17 250.00  (седемнадесет хиляди двеста и
петдесет) лева, без включен ДДС.

Данъчната оценка на имота е 3 290.50 (три хиляди двеста и деветдесет и  0.50)
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" - 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 18/28 март 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 18

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

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост –
помещения №№ 8 и 9 в сградата на бивше ОУ „Отец Паисий” град Добрич

Докладната записка бе оттеглена от вносителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 18/28 март 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 18

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

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

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 18 – 15:

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

1. Приема годишния доклад относно осъществената концесионна дейност през
2016 година в Община град Добрич.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 35; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 18/28 март 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 18

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

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на
ПУП – ПРЗ за УПИ І за «ЖС» в кв. 719 на ЖК «Добротица»

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 18 – 16:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от  ЗМСМА и
чл.134, ал. 2, т. 6 и чл. 131, ал.1 от ЗУТ:

I. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I за
„ЖС” в кв. 719 на ЖК „Добротица”, за образуване от УПИ I за „ЖС“, кв.719 с площ
1804 кв.м. на 2 нови жилищни УПИ, със свободно ниско (Н до 10 м.) жилищно
застрояване, с площи 903 и 902 кв.м и с устройствени показатели Пл.застр до 60%,
Кинт до 1,2 Пл. озел. мин.40%. Новите УПИ се съобразяват с подземните комуникации,
като двете успоредни уличнорегулационни линии на източния нов УПИ се изместват
еднакво на изток за сметка на проектен паркинг, така че да не се засягат подземните
комуникации.

II. Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ да се съгласува от Служба по геодезия,
картография и кадастър - град Добрич, съгласно изискванията на чл. 65 от Наредба
№РД-02-20-5/15.12.2016 г.

III. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите,
съгласно ЗУТ, действия.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 35; "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 18/28 март 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 18

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

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на
ПУП – ПРЗ за УПИ І за „Обществено и делово обслужване” (ОДО) в кв. 721 на ЖК
„Добротица”

След обсъжданията, с 9 гласа „ЗА”, 9 гласа „ПРОТИВ” и 19 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, докладната записка относно даване на съгласие за изработване
на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ І за „Обществено и делово обслужване”
(ОДО) в кв. 721 на ЖК „Добротица” НЕ БЕ ПРИЕТА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 18/28 март 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 18

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

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на
ПУП – ПР за УПИ V за „Озеленяване” в кв. 8 на ПЗ „Север” за изграждане на пътна
връзка до УПИ L за „ПСД” (по действащия ПУП – ПРЗ), идентичен с ПИ 72624.610.621
(по действащата КК)

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 18 – 18:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от  ЗМСМА и
чл.134, ал. 2, т. 6 и чл. 131, ал.1 от ЗУТ:

I. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ
V за „Озеленяване“ в кв. 8 на ПЗ „Север“  за изграждане на пътна връзка
до УПИ L за „ПСД“ (по действащия ПУП-ПРЗ), идентичен с ПИ
72624.610.621 (по действащата КК).

II. Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ да се съгласува от Служба по
геодезия, картография и кадастър - град Добрич, съгласно изискванията
на чл. 65 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г.

III. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите,
съгласно ЗУТ, действия.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Кера Колева)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 18/28 март 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 18

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

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на
персонална пенсия

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 18 – 19:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от
Кодекса за социално осигуряване и изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж, прие решение за внасяне на предложение в
Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на децата Галя Дойчева
Георгиева и Мария Дойчева Георгиева.

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 18/28 март 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 18

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

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за преобразуване чрез промяна на вида на Основно училище «Йордан
Йовков» в Обединено училище «Йордан Йовков»

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 18 – 20:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,
чл. 312, ал. 6, във връзка с чл. 311, ал.1, чл. 38, ал. 1, т. 4 и параграф 8, ал. 4 от ПРЗР от
Закона за предучилищното и училищното образование:

1. Дава съгласието си за преобразуване на Основно училище „Йордан Йовков” в
Обединено училище „Йордан Йовков”.

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)


