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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 24/19 септември 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 24

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 септември 2017 година

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно попълване състава на Постоянни комисии

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 24 – 1:

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

1. Избира д-р ДОБРИН ДОБРЕВ за член на ПК „Законност, обществен ред и
контрол”;

2. Избира  д-р ДОБРИН ДОБРЕВ за член на ПК „Предотвратяване и установяване
конфликт на интереси и етика”;

3. Избира д-р ДОБРИН ДОБРЕВ за член на ПК „Култура, вероизповедания и
етнически въпроси”;

4. Избира д-р ДОБРИН ДОБРЕВ за Председател на ПК „Култура, вероизповедания
и етнически въпроси”.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 24/19 септември 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 24

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 септември 2017 година

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2016 г.; Годишен отчет за
изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2016 г.; Информация за
показателите по чл.14 от Закона за публичните финанси на „Център за психично здраве
д-р П.Станчев - Добрич” ЕООД за 2016 г.; Годишен отчет за състоянието на общинския
дълг за 2016 година на Община град Добрич и за динамиката и текущото състояние на
дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 24 – 2:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.140, ал.5 от Закона за
публичните финанси, чл.9, ал.3 от Закона за общинския дълг и чл.51 и чл.52, ал.2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни
дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет на Община град Добрич, приема:

1. Приема одитирания годишен финансов отчет за изпълнение на бюджета за 2016
година, както следва:

1.1. По прихода – 48 320 704 лева, разпределени по параграфи, съгласно
Приложение № 1, в т.ч.:

1.1.1. За делегирани от държавата дейности 28 880 484 лева;
1.1.2. За местни дейности 19 440 220 лева.
1.2. По разхода – 48 320 704 лева, разпределени по функции, дейности и видове

разходи, съгласно Приложения от № 2 до № 98, в т.ч.:
1.2.1. За делегирани от държавата дейности 28 880 484 лева;
1.2.2. За местни дейности 18 412 888 лева;
1.2.3. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени

приходи 1 027 332 лева.
В приложение № 109 е одитното становище на Сметната палата за заверка на

годишния финансовия отчет на Общината.
2. Приема отчета за сметките за средства от Европейския съюз за 2016 година,

съгласно Приложения  от  № 100  до  № 103.
3. Приема отчета на индикативните годишни разчети по отделни проекти,

съгласно Приложения  от  № 106.1. до № 106.8.



4. Приема отчета по основните показатели по чл.14 от ЗПФ на „Център за
психично здраве д-р П.Станчев–Добрич” ЕООД  за 2016 година, съгласно Приложение
№ 107.

5. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2016 година и дълга на
лицата по чл.8а от ЗОД, съгласно Приложение № 108.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 24/19 септември 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 24

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 септември 2017 година

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от
Европейския съюз и показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси за
контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление” за
полугодието на 2017 година.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 24 – 3:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27,
ал.4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 125,
ал. 4 и чл.137, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 48 и чл. 49, ал. 1 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни
дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане
на общинския бюджет на Община град Добрич, приема Информация за изпълнението
на бюджета на общината, сметките за средства от Европейския съюз и показателите по
чл. 14 от Закона за публичните финанси за контролираните от общината лица, които
попадат в подсектор „Местно управление” за полугодието на 2017 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 33; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 24/19 септември 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 24

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 септември 2017 година

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Приемане на Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за
настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен
фонд на Община град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 24 – 4:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.45а от Закона за
общинската собственост, приема Наредба за реда и условията за установяване на
жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от
общинския жилищен фонд на Община град Добрич, съгласно Приложение № 1.

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

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 28; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 24/19 септември 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 24

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 септември 2017 година

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските
пътища

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 24 – 5:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните
актове и чл. 79 от Адмнистративнопроцесуалния кодекс:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на
общинските пътища, приета с Решение №35-1 от 29.06.2010 г. на Общински съвет град
Добрич, както следва:

§ 1. В чл.1, ал.2 се правят следните изменения и допълнения:
1. точка 1 се изменя така: „улиците в населените места и селищните образувания, с
изключение на онези от тях, които едновременно са участъци от републикански или
общински пътища“.
2. Досегашните точки 1, 2 и 3, стават съответно точки 2, т.3 и т.4.

§ 2. В чл.19, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т.5 със следното съдържание: „не е осигурена безопасността на
автомобилното движение съгласно изискванията на Закона за движението по пътищата,
установено със становище на органите на Министерството на вътрешните работи.“

§ 3.Чл.21, ал.3 се изменя така:
Стара редакция:
„Чл.21 (3) Разрешението за специално ползване по ал.2 при извършване на
строителство е валидно за срок от една година.”
Нова редакция:
„Чл.21 (3) Разрешението за специално ползване по ал.2 при извършване на
строителство е валидно за срок от две години.”

§ 4. Приема се нова редакция на чл. 22, ал. 1:
Стара редакция:
„Чл.22.(1) Към искането за издаване на разрешение за специално ползване
заинтересуваното лице прилага:

1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация ;
2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;



3. копие от скицата (визата) за проектиране, с която се определят
местоположението     на обекта и пътната връзка към него, включително спрямо
съседните поземлени имоти;

4. подробен комуникационно-транспортен план за пътните връзки и
а/ схема с точното километрично местоположение на обекта, разположението

му                спрямо оста на пътя и отстоянието му от ръба на пътната настилка;
б/ напречни профили в подходящ мащаб на характерни места в обхвата на

пътя.“

Нова редакция:
„Чл.22.(1) Към искането за издаване на разрешение за специално ползване
заинтересуваното лице прилага:

1. удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6
от     Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК);

2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;
3. копие от скицата (визата) за проектиране, с която се определят

местоположението   на обекта и пътната връзка към него, включително спрямо
съседните поземлени имоти;

4. становище на органите на Министерството на вътрешните работи;
5. съгласуван технически проект - част "Пътна" и "Организация на

движението".

§5. В чл.24 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Досегашна алинея три става алинея две.

§ 6. Чл.26, ал.2 се изменя така:
Стара редакция:
„Чл.26 (2) Разрешението за специално ползване по ал. 1 е валидно за срок от една
година ”
Нова редакция:
„Чл.26 (2) Разрешението за специално ползване по ал. 1 е валидно за срок от 6 месеца.”

§ 7. Приема се нова редакция на чл. 27:
Стара редакция:
„Чл.27. Към искането за специално ползване по чл.26 заинтересуваното лице прилага:

1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;
2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;
3.технически или работен проект за конкретното съоръжение.

Нова редакция:
„Чл.27. Към искането за специално ползване по чл.26 заинтересуваното лице прилага:

1. удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6
ДОПК;
2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;
3. съгласуван работен проект от администрацията, управляваща пътя или
декларация-съгласие за изграждане на рекламно съоръжение, съответстващо на
определен типов проект.



4. нотариално заверено съгласие от собственика на земята, когато рекламното
съоръжение се изгражда в обслужващите зони на пътя, копие на документ за
собственост и актуална скица на имота;
5. протокол за предварителен оглед от администрацията, управляваща пътя,
органите на Министерството на вътрешните работи и заинтересуваното лице. В
протокола се съдържат и мерки за безопасност в съответствие с изискванията на
Техническите правила за приложение на ограничителни системи за пътища по
републиканската пътна мрежа.

§ 8. В чл.28, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:

„т.4. рекламното съоръжение в целия си габарит отстои най-малко на 3 м от ръба
на пътната настилка, а отстоянието от центъра на носещата му колона до ръба на
пътната настилка е не по-малко от 5 м“;

2.Създава се нова т.6 със следното съдържание: „горният ръб на фундамента на
рекламното съоръжение не надвишава нивото на терена.“

§ 9. В чл.28, ал.2 се правят следните изменения и допълнения:
1.Точка 4 се отменя.
2.Създава се нова т.8 със следното съдържание: „когато рекламното съоръжение е с
профил на носещата колона, различен от кръг.“

§ 10. Приема се нова редакция на чл. 29, ал.2:
Стара редакция:
„(2) Към искането заинтересуваното лице прилага удостоверение за актуално състояние
на съдебната регистрация.“
Нова редакция:
„(2) Към искането заинтересуваното лице прилага констативен протокол за изграденото
рекламно съоръжение. В случаите, когато искането за издаване на разрешение за
експлоатация на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони е
подадено по електронен път, констативният протокол за изграденото рекламно
съоръжение се подава на хартиен носител.

§ 11. Чл.31, ал.1 се изменя така:
Стара редакция:
„Чл.31 (1) Разрешението за специално ползване за специално ползване на пътя чрез
прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения е задължително
условие за издаване на разрешение за строеж по смисъла на глава осма, раздел III от
Закона за устройство на територията.
Нова редакция:
„Чл.31 (1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и
ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи
съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона е задължително условие за
издаване на разрешение за строеж по смисъла на глава осма, раздел III от Закона за
устройство на територията.

§ 12. Приема се нова редакция на чл. 32:
Стара редакция:



„Чл.32. Разрешение за специално ползване на пътя чрез прокарване и ремонт на
подземни и надземни проводи и съоръжения на техническата инфраструктура се
изисква при:

1. полагане на проводи и съоръжения в обхвата на пътя в зоната от края на
пътното

платно до края на ограничителната строителна линия;
2. пресичане на пътя от подземни или надземни проводи и съоръжения;
3. реконструкция на подземни или надземни проводи и съоръжения в обхвата

на пътя.

Нова редакция:
„Чл.32. Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт
на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в
обхвата на пътя и в обслужващата зона се изисква при:

1. изграждане на подземни и надземни линейни и отделно стоящи съоръжения в
обхвата на пътя и в обслужващата зона;
2. пресичане на пътя от подземни или надземни линейни съоръжения;
3. ремонт и реконструкция на подземни или надземни линейни и отделно стоящи
съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона.

§ 13. Приема се нова редакция на чл. 33:
Стара редакция:
„Чл.33. Към искането по чл.31 заинтересуваното лице прилага:

1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;
2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;
3. технически или работен проект за съответния вид специално ползване на пътя.

Нова редакция:
„Чл. 33. Към искането за издаване на разрешение по чл. 31 заинтересуваното лице
прилага:

1. декларация по образец на администрацията, управляваща пътя, с която се
заявява, че при необходимост от изместване на съоръжението заявителят ще
извърши това за собствена сметка;
2. удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6
ДОПК;
3. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;
4. съгласуван от администрацията, управляваща пътя, технически или работен
проект за съответния вид специално ползване на пътя, както и становище от
органите на Министерството на вътрешните работи за част "Пътна" и част
"Организация на движението";
5. документ за собственост и скица на имота, за нуждите на който се изгражда
съоръжението, а при сключен договор за присъединяване между съответното
експлоатационно дружество и лицето, за чиито нужди се изгражда
съоръжението, се представя само копието от договора;
6. нотариално заверено пълномощно на представителя на лицето, за чиито
нужди се издава разрешението за специално ползване на пътя, в случаите, когато
искането не се подава лично.

§ 14. В чл.34 ал.3 се правят следните изменения и допълнения:
В ал.3 думите „чл.26, ал.4“ се заменят с „чл.26, ал.5“.



§ 15. В чл.67 ал.1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал.1 думите „от 300 до 2000 лв.“ се заменят с „1000 до 5000 лв.“.
2. Отменят се т.5в и т.5г.

§ 16. Чл.67 ал.2 се изменя така:
„Чл.67(2) При повторно нарушение по ал.1 глобата е от 2000 до 7000 лв.“

§ 17. В чл.68 се правят следните изменения и допълнения:
1.Алинея 1 се изменя така:
„(1) При нарушения по чл.66 на юридическите лица и на едноличните търговци се
налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв., а при нарушения по чл.67 – в
размер от 3000 до 8000 лв.“
2.Създава се алинея две:
„(2) При повторно нарушение по чл.66 имуществената санкция в размер от 2000 до
7000 лв., а по чл.67 – в размер от 4000 до 12 000 лв.“

§18. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските
пътища, влиза в сила след публикуването й в печата или разгласяването й по друг
начин на територията на общината.

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 24/19 септември 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 24

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 септември 2017 година

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за изменение и допълнение 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 № 24 – 6:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните
актове и чл. 79 от Адмнистративнопроцесуалния кодекс:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията,
безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и
пешеходците на територията на Община град Добрич, приета с Решение № 18-1 от 28
март 2017 година на Общински съвет град Добрич, както следва:

§ 1. В чл.36 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 1 се отменя;
2. Ал. 2 се изменя така: „За установяване на нарушенията по чл. 17, т. 1-3,

служителите, обслужващи „синя зона“, съставят констативен протокол в три
екземпляра по образец (Приложение №13), в който се вписват данни за часа на
поставяне и премахване на скобата и дължимата сума по извършеното
нарушение.“

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 24/19 септември 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 24

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 септември 2017 година

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет за изпълнение на годишната програмата за управление и разпореждане с имотите
– общинска собственост за 2016 година.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 24 – 7:

Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 66а от Закона за Общинската
собственост и чл.4а, ал.2 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, приема Oтчета за изпълнение на годишната
програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2016
година.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 32; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 24/19 септември 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 24

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 септември 2017 година

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – План за
застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.906.490 в местността Гаази баба в землището на гр.
Добрич (за „Жилищно строителство“).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 24 – 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 72624.906.490 в местността Гаази баба, в землището на гр.
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, „ВиК“
ЕООД гр. Добрич, РИОСВ – Варна, при внасянето на ПУП-ПЗ за процедиране и
одобряване, съгласно протокол  № 10/03.08.2017 г. решение №5 на ОбЕСУТ.

Проектът да се представи в един оригинал на хартиен носител и в цифров вид
върху технически носител и копие 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" - 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 24/19 септември 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 24

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 септември 2017 година

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – План за
застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.906.601 в местността Гаази баба в землището на гр.
Добрич (за „Жилищно строителство“).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 24 – 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 72624.906.601 в местността Гаази баба, в землището на гр. 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, „ВиК“ ЕООД
гр. Добрич, РИОСВ – Варна, при внасянето на ПУП-ПЗ за процедиране и одобряване, съгласно
протокол  № 11/24.08.2017 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" - 35; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 24/19 септември 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 24

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 септември 2017 година

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план – План за
застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.560 в местността Гаази баба в землището на гр.
Добрич (за „Жилищно строителство“).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 24 – 10:

I. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешава изработване на Подробен устройствен план – План на
застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.560 в местността Гаази баба, в землището на
гр. 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, „ВиК“
ЕООД гр. Добрич, РИОСВ – Варна, при внасянето на ПУП-ПЗ за процедиране и
одобряване, съгласно протокол  № 11/24.08.2017 г. решение №7 на ОбЕСУТ.

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

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 24/19 септември 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 24

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 септември 2017 година

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план
(ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ) 72624.308.121 - за „Път от републиканската пътна
мрежа“ и 72624.308.1.106 за „Селскостопански, горски, ведомствен път“ за обект:
„Подземен електропровод СпХ-20 kV от Жр Стълб на ВЕЛ до трафопост в ПИ
72624.308.126 - урб. територия за „ПСД“ в землището на град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 24 – 11:

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 (ПИ) 72624.308.106 за
„Селскостопански, горски, 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) 72624.308.121 - за „Път от републиканската пътна
мрежа“ и 72624.308.1.106 за „Селскостопански, горски, ведомствен път“ за обект: „Подземен
електропровод СпХ-20 kVот Жр Стълб на ВЕЛ до трафопост в ПИ 72624.308.126 - урб.
територия за „ПСД“ в землището на 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 гр. Добрич, ВиК Добрич АД,
Областно пътно управление, Мтел ЕООД, Новател ЕООД, Енергиен системен оператор - клон
Добрич, съгласно протокол №11/24.08.2017 г. решение  №9 на ОбЕСУТ

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



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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ
Препис - извлечение!

ОСЗ 24/19 септември 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 24

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 септември 2017 година

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно поправка на фактическа грешка в решение на Общински
съвет Добрич, прието по т.27 от дневния ред на проведеното заседание на 30.05.2017 г.
(Протокол №20).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 24 – 12:

На основание чл.62, ал.2 от АПК Общински съвет град Добрич допуска
поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №20-27 на Общински съвет град
Добрич по т.27 от дневния ред на проведеното на 30.05.2017 г. заседание (Протокол
№20), както следва:

1. Вместо приема Експертна оценка 120 055.00 лева за поземлен имот с площ 2150
кв.м. с идентификатор 72624.614.7592 да се чете:
 „Приема Експертна оценка в размер на 120 055.00 лв. на поземлен имот с

площ от 2150 кв.м с идентификатор 72624.614.7592 ведно с едноетажна
масивна сграда с  идентификатор 72624.614.7592.1, находящ се в град
Добрич, бул. „Русия“.

2. Вместо „Дава съгласие на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД да извърши
продажба чрез търг с тайно наддаване с начална тръжна цена в размер на
120 055.00 лв. на поземлен имот с площ от 2150.00 кв.м с идентификатор
72624.614.7592, да се чете:
 Дава съгласие на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД да извърши продажба

чрез търг с тайно наддаване с начална тръжна цена в размер на 120 055.00
лв. на поземлен имот с площ от 2150.00 кв.м с идентификатор,
72624.614.7592 ведно с едноетажна масивна сграда с идентификатор
72624.614.7592.1, находящ се в гр. Добрич, бул. „Русия“.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Виолета Йончева)
Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 24/19 септември 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 24

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 септември 2017 година

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно преструктуриране на детски градини в Община град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 24 – 13:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1 т. 8 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 310, ал. 5, чл. 311, ал. 1 и чл.
314, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование:

1. Преобразува чрез сливане на 6 (шест) общински детски градини в 3 (три),
както следва:

1.1. ДГ № 27 „Славейче“ с адрес гр. Добрич, ул. „Войнишка“ № 25 с ДГ № 33
кв. Рилци с адрес гр. Добрич, кв. Рилци.

След сливането преобразуваната детска градина е ДГ № 27 „Славейче“ с
основна сграда с административен адрес гр. Добрич, ул. „Войнишка“ № 25 и втора
сграда с административен адрес гр. Добрич, ДГ кв. Рилци.

1.2. ДГ № 23 „Звездица“ с адрес гр. Добрич, ул. „Велико Търново“ № 2 с ДГ №
11 „Дъга“ с адрес гр. Добрич,  ул. „Богдан“ № 1.

След сливането преобразуваната детска градина  е  ДГ № 23 „Звездица“ с
основна сграда с административен адрес гр. Добрич, ул. „Велико Търново“ № 2   и
втора сграда с административен адрес гр. Добрич, ул. „Богдан“ № 1.

1.3. ДГ № 32 „Зорница“ с адрес гр. Добрич , ж.к „Строител“ до бл. 65 с ДГ №
29“ Любимка“ с адрес гр. Добрич,  ж.к. „Балик“, ул. „Теменуга“ до бл. 24.

След сливането преобразуваната детска градина  е  ДГ № 32  „Зорница“ с
основна сграда с административен адрес гр. Добрич, ж.к. „Строител“ до бл. 65 и  втора
сграда с административен адрес, гр. Добрич,  ж.к „Балик“, ул. „Теменуга“ до бл. 24.

2. Предоставя сградата, прилежащите й терени и наличния инвентар на ДГ № 33,
кв. „Рилци“ за стопанисване и управление на ДГ № 27 „Славейче“.

3. Предоставя сградата, прилежащите й терени и наличния инвентар на ДГ № 11
„Дъга“ за стопанисване и управление на ДГ № 23 „Звездица“.

4. Предоставя сградата, прилежащите й терени и наличния инвентар на ДГ № 29
„Любимка“ за стопанисване и управление на ДГ № 32 „Зорница“.

5.Задължителната учебна документация да се съхранява и в двете сгради на
сливащите се детски градини.



6. Трудовите правоотношения със служителите на преобразуваните детски
градини да се уредят при условията на чл. 123, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

7. Разпределението на децата по групи и  сгради в детските градини,  посочени
по т. 1,  се  извършва  съгласно  действащите правила за електронен прием  на деца в
общинските детски градини на територията на Община град Добрич.

8. Настоящото решение се отнася за учебната 2017/2018 г.

9. Възлага на кмета на Община град Добрич последващи съгласно закона
действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 27; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 7.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 24/19 септември 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 24

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 септември 2017 година

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно преструктуриране на детските ясли на територията на
Община град Добрич.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 24 – 14:

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

1. Преобразува чрез сливане на 6 (шест) общински детски ясли в 3 (три), както
следва:

1.1. ДЯ № 4 „Щастливо детство” с адрес гр. Добрич, ул. „Любен Каравелов” №
55 с ДЯ № 2 „Радост”с адрес гр.Добрич, ул. „Вардар” № 2.

След сливането преобразуваната детска ясла е ДЯ № 4 „Щастливо детство” с
основна сграда с административен адрес гр. Добрич, ул. „Любен Каравелов” № 55 и
втора сграда с административен адрес гр. Добрич, ул. „Вардар“ № 2.

1.2. ДЯ № 5 „Пролет” с адрес гр.Добрич, ж.к. „Дружба I“с ДЯ № 3 „Слънчево
детство” с адрес гр. Добрич, ул. „Екзарх АнтимI“ № 2.

След сливането преобразуваната детска ясла е ДЯ № 5 „Пролет” с основна
сграда с административен адрес гр. Добрич, ж.к. „Дружба I“ и втора сграда с
административен адрес гр. Добрич, ул. „Екзарх Антим І“ № 2.

1.3. ДЯ № 6 „Първи юни” с адрес гр. Добрич, ул. „Карвуна” № 6 с Детска ясла
№1 „Здраве” с адрес гр. Добрич, ул. „Васил Петлешков”  № 18

След сливането преобразуваната детска ясла е ДЯ № 6 „Пролет” с основна
сграда с административен адрес гр. Добрич, ул. „Карвуна” № 6и втора сграда с
административен адрес гр. Добрич, ул. „Васил Петлешков” № 18.

2. Предоставя сградата, прилежащите й терени и наличния инвентар на ДЯ № 2
„Радост“ за стопанисване и управление на ДЯ № 4 „Щастливо детство“.

3. Предоставя сградата, прилежащите й терени и наличния инвентар на ДЯ № 3
„Слънчево детство“ за стопанисване и управление на ДЯ № 5 „Пролет“.

4. Предоставя сградата, прилежащите й терени и наличния инвентар на ДЯ № 1
„Здраве“ за стопанисване и управление на ДЯ № 6 „Първи юни“.



5. Документацията да се съхранява и в двете сгради на сливащите се детски
градини.

6. Трудовите правоотношения със служителите на преобразуваните детски ясли
да се уредят при условията на чл.123, ал.1, т.1 от Кодекса на труда.

7. Разпределението на децата по групи и сгради в детските ясли, посочени в т. 1,
се извършва съгласно действащите правила за електронен прием на деца в общинските
детски ясли на територията на Община град Добрич.

8. Възлага на кмета на Община град Добрич последващи съгласно закона
действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 30; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 24/19 септември 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 24

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 септември 2017 година

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за побратимяване на Община град Добрич с Кълъраш, Румъния.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 24 – 15:

1. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация приема предложението за
побратимяване на Община град Добрич с Кълъраш, Румъния.
2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона действия.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 24/19 септември 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 24

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 септември 2017 година

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Продажба на имоти, общинска собственост, по реда на  Закона за общинската
собственост.

След обсъжданията, с 6 гласа „ЗА“, 14 – „ПРОТИВ“ и 13 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“
докладната записка относно Продажба на имоти, общинска собственост, по реда на
Закона за общинската собственост НЕ БЕ ПРИЕТА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 24/19 септември 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 24

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 септември 2017 година

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Продажба на движимо имущество по реда на Закона за общинската собственост.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 24 – 17:

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.41, ал.1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет град Добрич дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно
наддаване и одобрява предложената начална тръжна цена на активи:

- Центрофуга – Вихър 410, модел 4101, налична в перално помещение на ДГ №
32 „Зорница”. Началната тръжна цена на актива, определена с експертна оценка, е
140,00 лв. без ДДС.

- Пералня – модел 402 МВ, налична в перално помещение на ДГ № 32
„Зорница”. Началната тръжна цена на актива, определена с експертна оценка, е 250,00
лв. без ДДС.

- Сушилня – Тропик 408.1.М, налична в перално помещение на ДГ № 32
„Зорница”. Началната тръжна цена на актива, определена с експертна оценка, е 350,00
лв. без ДДС.

- Гладачна машина /каландър/ - TEVE textima, модел 200.052/9, налична в
перално помещение на ДГ № 32 „Зорница”. Началната тръжна цена на актива,
определена с експертна оценка, е 820,00 лв. без ДДС.

- Центрофуга – Вихър 410, модел 4101, налична в перално помещение на ДГ №
33 кв. Рилци. Началната тръжна цена на актива, определена с експертна оценка, е
180,00 лв. без ДДС.

- Пералня – модел 402 МВ, налична в перално помещение на ДГ № 33 кв. Рилци.
Началната тръжна цена на актива, определена с експертна оценка, е 360,00 лв. без
ДДС.

- Пералня – модел 402 МВ, налична в перално помещение на ДГ № 33 кв. Рилци.
Началната тръжна цена на актива, определена с експертна оценка, е 290,00 лв. без
ДДС.

- Сушилня – Тропик 408.1.М, налична в перално помещение на ДГ № 33 кв.
Рилци. Началната тръжна цена на актива, определена с експертна оценка, е 450,00 лв.
без ДДС.



- Гладачна машина /каландър/ - Лукс 1600, модел 160, налична в перално
помещение на ДГ № 33 кв. Рилци. Началната тръжна цена на актива, определена с
експертна оценка, е 1 100,00 лв. без ДДС.

- Електрически тиган – обращателен, наличен в ДЯ №  4 „Щастливо детство”.
Началната тръжна цена на актива, определена с експертна оценка, е 690,00 лв. без
ДДС.

- Печатарска машина HEIDELBERG – тур „GTO” 32 х 46 см. – OFFSET,
налична в кабинет полиграфия на закрито СОУ „Дора Габе”. Началната тръжна цена на
актива, определена с експертна оценка, е 18 400,00 лв. без ДДС.

- Полиграфски нож SEYPA 115-1- Original perfecta, наличен в кабинет
полиграфия на закрито СОУ „Дора Габе”. Началната тръжна цена на актива,
определена с експертна оценка, е 10 300,00 лв. без ДДС.

- Сгъвачна машина FALTEX-711, налична в кабинет полиграфия на закрито
СОУ „Дора Габе”. Началната тръжна цена на актива, определена с експертна оценка, е
2 100,00 лв. без ДДС.

- Телова шивачка POLIGRAPH, налична в кабинет полиграфия на закрито СОУ
„Дора Габе”. Началната тръжна цена на актива, определена с експертна оценка, е
830,00 лв. без ДДС.

- Копир рама SEIGMUND Beltromat-100, налична в кабинет полиграфия на
закрито СОУ „Дора Габе”. Началната тръжна цена на актива, определена с експертна
оценка, е 1 650,00 лв. без ДДС.

- Подвързваща машина за спирали RENZ Combus – TYP 33, налична в кабинет
полиграфия на закрито СОУ „Дора Габе”. Началната тръжна цена на актива,
определена с експертна оценка, е 230,00 лв. без ДДС.

- Ел.пещ за изпичане на керамика – до 1500 С°, налична в ателие по керамика
на закрито СОУ „Дора Габе”. Началната тръжна цена на актива, определена с експертна
оценка, е 1 290,00 лв. без ДДС.

- Грънчарско колело с ел.задвижване, налично в ателие по керамика на закрито
СОУ „Дора Габе”. Началната тръжна цена на актива, определена с експертна оценка, е
370,00 лв. без ДДС.

- Формовъчно колело, налично в ателие по керамика на закрито СОУ „Дора
Габе”. Началната тръжна цена на актива, определена с експертна оценка, е 280,00 лв.
без ДДС.

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

3.Възлага на Кмета на общината последващите, съгласно закона, действия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 30; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 24/19 септември 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 24

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 септември 2017 година

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за продажба на нежилищен имот – самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 72624.607.998.1.13 по КККР на град Добрич, с предназначение: за офис,
находящ се на бул. Добруджа №32, по реда на ЗОС.

С 16 гласа „ЗА“, 6 – „ПРОТИВ“ и 7 – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ докладната записка
НЕ БЕ ПРИЕТА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 24/19 септември 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 24

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 септември 2017 година

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.614.2490 по КККР на град Добрич, находящ
се на ул. Княз Дондуков №4 гр. Добрич.

Докладната записка БЕ ОТТЕГЛЕНА от вносителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 24/19 септември 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 24

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 септември 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Отчет на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2016 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 24 – 20:

Общинският съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА:
Приема отчета на Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич

за 2016 г., съгласно приложение №1.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 22; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 5.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



Приложение №1

О Т Ч Е Т    НА    П Р О Г Р А М А Т А
за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2016 г.

№ ОБЕКТ Годишна
задача

Отчет

І. Собствени  бюджетни  средства 1 849 662 1 101 921

1 Площадка за безвъзмездно предаване на отпадъци от
домакинствата 607 611 182 283

2 Изработване на общ устройствен план на град Добрич 34 133 34 133
3 Работен проект за рекултивация на депо Богдан 5 400 5 400

4
Изработване на проектна документация за
възстановяване пътна връзка между бул. "Добруджа" и
бул. "Русия" (по продължение на ул. "Христо Ботев") 30 000 0

5

Обследване и изготвяне на проект за укрепване на
подпорни стени по бул. "Добруджа" в участъка от
мостовото съоръжение на площад "Вица Попова" до
края подпорните стени 30 000 0

6
Проекто - проучвателни работи за обект: Реконструкция по
автентични данни и адаптация за творчески дейности на
къща музей "Адриана Будевска" град Добрич 5 000 4 785

7 Основен ремонт на физкултурен салон СУ "Г. С.
Раковски" 66 500 66 500

8 Програма за благоустрояване на обекти – общинска
собственост с участие на местното население 34 829 32 500

9 Подмяна на дограма на Художествена галерия,
съфинансиране по проект "Красива България" 65 000 65 000

10 Основен ремонт на аварийни газ анализаторни
инсталации в общински обекти 17 325 17 324

11 Компютърна техника 5 814 5 814
12 Програмни продукти 14 052 7 340

13 Благоустрояване на междублокови пространства на
адм. адрес ул. "Хан Тервел" №192-194 и №194-196 40 000 39 998

14 Изграждане на паметник на Генерал Колев 80 000 80 000
15 Училища: 135 954 110 586

15.1 ОУ "Христо Ботев" 8 600 0

15.1.1 Външна изолация на втори етаж на сграда за
подготвителни групи 7 100 0

15.1.2 Компютри и хардуер 1 500 0
15.2 СУ "Петко Рачов Славейков" 45 000 34 480

15.2.1 Основен ремонт на ограда 30 000 29 480
15.2.2 Основен ремонт на покрив 10 000 0
15.2.3 Компютърна техника 5 000 5 000



15.3 СУ "Димитър Талев" 23 288 17 041
15.3.1 Компютърна техника 18 360 17 041

15.3.2
Детски фитнес уреди на открито - Проект "Еко кът за
игри на открито" на СУ "Д.Талев" - средства
предоставени от ПУДООС 4 928 0

15.4 ОУ "Стефан Караджа" 18 400 18 400
15.4.1 Компютърна техника 18 400 18 400
15.5 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" 10 622 10 622

15.5.1 Компютърна техника 9 123 9 123
15.5.2 Стопански инвентар 1 499 1 499
15.6. ЕГ "Гео Милев" 1 191 1 191
15.6.1 Машини и съоръжения 1 191 1 191
15.7. ОУ "П. Волов" 2 700 2 700

15.7.1
Преносим компютър и интерактивка дъска - Проект
"Обичам природата - и аз участвам" - средства
предоставени от ПУДООС 2 700 2 700

15.8 ОУ "Хан Аспарух" 10 499 10 498
15.8.1 Компютърна техника 10 499 10 498
15.9. Професионална гимназия по аграрно стопанство 15 654 15 654

15.9.1 Придобиване на др. оборудване, машини, съоръжения -
пръскачка 15 654 15 654

16 Дирекция "Хуманитарни дейности" 268 045 201 952

16.1 Функция "Почивно дело, култура, религиозни
дейности" 5 000 2 994

16.1.1 Компютърна техника 1 500 1 284
16.1.2 Климатик и копирна машина 3 500 1 710
16.2 Функция "Здравеопазване" 48 000 41 114

16.2.1 Компютърна техника 3 000 1 284
16.2.2 Подмяна на дограма на ДЯ №4 15 000 11 321
16.2.3 Основен ремонт на покрив ДЯ № 1 30 000 28 509
16.3 Функция "Образование" 117 045 76 141

16.3.1 Доставка на газови печки за кухни в ДГ №7, 10, 11 и 12 24 000 22 311
16.3.2 Изграждане на аспирационни системи в ДГ №12 и 17 10 000 9 768

16.3.3 Изграждане на пожароизвестителни инсталации в ДГ
№8, 9, 20 и 27 24 000 0

16.3.4
Придобиване на друго оборудване, машини и
съоръжения за ДГ № 32 и № 17-Циркулярна помпа и
блок за установяване плътността на газа 2 870 2 678

16.3.5 Основен ремонт на покрив ДГ №20 и 23 36 175 22 803
16.3.6 Подмяна на дограма ДГ № 7 20 000 18 581

16.4 Функция "Социално осигуряване, подпомагане и
грижи" 98 000 81 703



16.4.1 Компютърна техника 2 000 1 284
16.4.2 Копирна машина 3 000 1 710
16.4.3 Доставка на уреди за лечебна физкултура 11 000 3 109
16.4.4 Закупуване на специализиран автомобил 82 000 75 600

17 Регионален исторически музей - Добрич 8 377 8 375
17.1 Основен ремонт на ДМА-отоплителна система 3 328 3 328
17.2 Компютърна техника 3 720 3 718
17.3 Придобиване на моторен храсторез 1 329 1 329
18 ОП "Общински пазари" 3 000 1 399

18.1 Климатици 3 000 1 399
19 Художествена галерия град Добрич 1 400 1 267

19.1 Придобиване на програмни продукти 1 400 1 267
20 Регионална библиотека "Дора Габе" 18 500 10 219

20.1 Компютърна техника 2 500 2 479
20.2. Придобиване на програмни продукти и лицензи 16 000 7 740
21 Регионално депо с. Стожер 153 060 121 020

21.1
Доставка и монтаж на лентов транспортер за
пластмасови бутилки за балираща преса на регионално
депо с. Стожер 23 760 23 760

21.2
Изработка и доставка на стойка за ръчно предвижване
на перфоратор на пластмасови бутилки за балираща
преса на регионално депо с. Стожер 4 800 4 800

21.3 Лабораторно обзавеждане в регионално депо с. Стожер 29 820 29 820

21.4
Надграждане на оградата от южната страна на клетката
за депониране на отпадъците при регионално депо с.
Стожер 62 640 62 640

21.5
Проектиране, доставка, монтаж и пускане на с-ма за
компенсация на капацитивната съставяща на
реактивната мощност на депо с. Стожер 32 040 0

22
Рехабилитация и реконструкция на детска и спортна
площадка в междублоково пространство на ЖК Балик,
кв.38, УПИ VIII 10 000 5 219

23
Инвестиционен проект за изграждане на нова подпорна
стена намираща се пред блок с адрес бул. "25-ти
септември" №64, вх. Д и Е 3 500 0

24

Изготвяне на обследване за енергийна ефективност в
съответствие със ЗЕЕ, обследване за установяване на
техническите характеристики и изготвяне на
технически паспорти на жилищни сгради на
територията на град Добрич, по ОП "Региони в растеж"
2014-2020 г. 50 992 50 992

25 ОП "Устойчиви дейности и проекти" 5 170 5 170
25.1 Закупуване на градинска техника 5 170 5 170
26 Битова канализация по ул. "Разлог" и ул. "Вежен" 40 000 0



27 Модернизация на техническата база на стадион
"Пионер" 38 000 37 402

28
Изготвяне на инвестиционни проекти за основен
ремонт (укрепване) на ДГ №18 "Дора Габе", №25
"Весела" и №12 "Щурче" 70 000 0

29 Закупуване на микрофонна уредба за заседателна зала 8 000 7 243
II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2016 г. 661 300 659 455

1 Гробищен парк 36 650 36 650
1.1 Закупуване на земя за разширение на Гробищен парк 15 050 15 050
1.2 Проектиране изменение на ОУП гробищен парк 21 600 21 600

2 Програма за благоустрояване на обекти – общинска
собственост с участие на местното население 71 806 71 806

3 Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки 40 000 39 993

4 Модернизация на техническата база на стадион
"Пионер" 200 000 200 000

5
Основен ремонт на общински път - DOB2114
(DOB1071, Дончево - Опанец /Богдан - Граница
общ.(Добричка/ - Добрич) 35 000 35 000

6 Строително-монтажни работи по автоспирки 22 300 20 552

7 Изработване на общ устройствен план на град Добрич
(преходен) 126 000 126 000

8
Рехабилитация на детска и спортна площадка в
междублоково пространство на ЖК Балик, кв. 38, УПИ
VIII 49 800 49 800

9 Основен ремонт на покрив "Стоматологична
поликлиника" 79 744 79 654

9.1 СМР на покрив Стоматологична поликлиника 77 744 77 654

9.2 Проектиране на основен ремонт на покрив
"Стоматологична поликлиника" 2 000 2 000
III. Проекти 1 356 698 1 323 273

1
Възстановяване функционирането на обекти, засегнати
от наводнението и осигуряване на превантивна
инфраструктура в град Добрич 917 222 917 222

2 Младежки център Добрич - "Вашето утре" 86 030 86 030

3 Енергийна ефективност и възобновяема енергия (ЦДГ
№10 и Комплекс за социални услуги в ЖК "Дружба" II) 236 655 203 230

4 Проект "Развитие на ОИЦ - Добрич" 1 500 1 500

5 Проект "Изграждане на регионална система за
управление на отпадъците - регион Добрич" 109 838 109 838

6 Проект ЕРАЗЪМ + , ДХД Образование 5 453 5 453
ОБЩО: 3 867 660 3 084 649



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 24/19 септември 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 24

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 септември 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град
Добрич за 2017 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 24 – 21:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 ЗМСМА, приема
актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2017 г.:

№ ОБЕКТ Годишна
задача

Актуализа-
ция

септември
І. Собствени  бюджетни  средства 849 767 1 003 525

… …………………………………………………. ……………. ……………
4 Училища: 115 419 176 704
… …………………………………………………. ……………. ……………
4.3 СУ "Димитър Талев" 16 000 19 800

4.3.1 Компютърна техника 16 000 19 800
… …………………………………………………. ……………. ……………
4.5 СУ "Св. Св. Кирил и Методий" 2 564 5 564
… …………………………………………………. ……………. ……………

4.5.2 Придобиване на стопански инвентар 0 3 000
4.6 ОУ "Христо Ботев" 0 9 328

4.6.1 Компютърна техника 0 9 328
4.7 Обединено училище "Йордан Йовков" 0 45 157

4.7.1 СМР по фасадата на сградата (полагане на
топлоизолация) 0 45 157

5 Дирекция "Хуманитарни дейности" 127 780 152 780

5.1 Функция "Социално осигуряване, подпомагане и
грижи" 112 700 137 700

… …………………………………………………. ……………. ……………

5.1.4
Основен ремонт на покрив - корпус 2 на "Дневен
център за възрастни с увреждания" и "Център за
социална рехабилитация и интеграция" 0 25 000



… …………………………………………………. ……………. ……………
6 Регионална библиотека "Дора Габе" 10 740 12 740
… …………………………………………………. ……………. ……………
6.2 Компютърна техника 0 2 000
… …………………………………………………. ……………. ……………
15 Регионален исторически музей - Добрич 0 64 453

15.1
Реконструкция по автентични данни и адаптация за
творчески дейности на къща - музей "Адриана
Будевска" 0 64 000

15.2 Придобиване на програмни продукти и лицензи 0 453
16 Общински младежки център "Захари Стоянов" 0 1 020

16.1 Придобиване на програмни продукти и лицензи 1 020
II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2017 г. 504 800 504 800

… …………………………………………………. ……………. ……………
3.2 Разширение на Гробищен парк - закупуване на земя 16 670 29 200
… …………………………………………………. ……………. ……………

5

Изготвяне на технически обследвания, съставяне на
технически паспорти и изготвяне на инвестиционни
проекти за рехабилитация на съоръжения, елементи
на транспортната техническа инфраструктура по
бул. „Добруджа”, ул. „Христо Ботев” и бул.”25-ти
септември” (преходен) 60 000 43 702

… …………………………………………………. ……………. ……………

7 Изграждане на система за контрол на достъпа в
сградата на Община град Добрич 0 3 768
III. Проекти 25 601 808 25 601 808

… …………………………………………………. ……………. ……………
ОБЩО: 26 956 375 27 110 133

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 24; "ПРОТИВ" - 1; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 6.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 24/19 септември 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 24

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 септември 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Формиране на паралелки в общински училища с по-малък брой ученици от допустимия.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 24 – 22:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във
връзка с чл.11, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г. за определяне
броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и в групите
на училищата, детските градини и обслужващите звена и на чл. 68, ал. 6 от Наредба
№10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

1. Дава съгласие през учебната 2017/2018 година да се  провежда обучение с
брой ученици, който е по-малък от минималния, в следните паралелки и
училища:
- СУ „Св. св. Кирил и Методий“ - една паралелка в осми клас с профил

„Икономическо развитие“ с разширено изучаване на английски език - 11
ученици;

- ПГ по аграрно стопанство – една паралелка в девети клас по професия
„Техник на селскостопанска техника“, специалност „Механизация на
селското стопанство“ – 15 ученици и една паралелка в девети клас по
професия „Фермер“, специалност „Земеделец“ – 15 ученици.

2. Финансирането да се извършва в рамките на делегирания бюджет на
училището по единни разходни стандарти.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)
ПРОТОКОЛЧИК: (п)

(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 24/19 септември 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 24

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 септември 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно изплащане на възнаграждение на общинските съветници за
м. август 2017 г.

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 24 – 23:

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

Дава съгласие за участието в Извънредното заседание на Общински съвет №
23, проведено на 14.08.2017 г., и в постоянните комисии на ОбС, проведени
през месец август 2017 г., да не бъде изплатено възнаграждение на
общинските съветници.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 28; "ПРОТИВ" - 0; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 4.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

Препис - извлечение!
ОСЗ 24/19 септември 2017 година

ПРОТОКОЛ
№ 24

от заседание на Общински съвет град Добрич,
проведено на 19 септември 2017 година

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:
Докладна записка относно резултати от работата на Комисията по предложенията за
удостояване с почетни отличия (Почетен гражданин на град Добрич/ Почетен знак).

След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното

РЕШЕНИЕ № 24 – 24:

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

 инж. Михаил Йорданов Стоев – строител, общественик и родолюбец, за
неговата многостранна, последователна и значима обществено-полезна и
стопанска дейност за развитието на Добрич и региона, за съхранение на
историческите ценности и националната устойчивост на бесарабските
българи, за неговото дарителство.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 22

 Веселин Иванов Бончев – педагог и общественик, за неговата значима
просветна и краеведческа дейност, за многостранната му обществено-
полезна дейност в родолюбиви инициативи и организации на Добрич и
Добруджа, за неговото дарителство.

ГЛАСУВАЛИ:
"ЗА" - 20

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п)

(Иво Пенчев)

ПРОТОКОЛЧИК: (п)
(Виолета Йончева)

Вярно с оригинала!
Снел преписа:

(Анжелика Николова)


